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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 47 , data emiterii: 16.01.2013 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Tomis Agrovet SRL, cod de identificare fiscală 2477821, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/1023/1992. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tomis Agrovet SRL, conform 
sentinţei nr. 655/F din şedinţa publică din data de 24.11.2011, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9657/101/2010, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 21 
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile 
existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Tomis Agrovet SRL 
Număr dosar: 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Tomis Agrovet SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
S-a publicat în BPI nr. 14537/18.10.2012, raportul privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 
38/17.10.2012.  
Cu adresa nr. 360/18.10.2012, am solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 
scoaterea din evidenţele fiscale a două mijloace de transport, respectiv autoutilitară MH-15-CCY, valorificată la 
licitaţia din data de 11.10.2012 şi autoturism BMW X5 MH-01-APV, valorificat la licitaţia din data de 16.10.2012, 
precum şi valoarea impozitului datorat pentru cele două mijloace de transport vândute, de la data deschiderii procedurii 
de faliment (24.11.2011) până la data valorificării (11.10.2012, respectiv 16.10.2012). Primăria Drobeta-Turnu-Severin 
- Direcţia Impozite şi Taxe Locale, ne-a răspuns prin adresa nr. 64679/22.10.2012, că valoarea impozitului datorat 
pentru autoturism BMW X5 MH-01-APV este în valoare de 2.160,00 lei. 
În perioada 19.10.2012 – 31.10.2012 au fost distribuite sumele creditorilor conform planului de distribuire nr. 1. 
S-a publicat în BPI nr. 14766/23.10.2012, convocat Adunarea creditorilor nr. 39/18.10.2012, şedinţa urmând să aibă loc 
la data de 31.10.2012, ora 1430, având la ordinea de zi: „Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar privind reducerea 
preţului de pornire a licitaţiei pentru bunurile imobile şi mobile cu 15% faţă de preţul de evaluare (necesitatea reducerii 
preţurilor este justificată de faptul că au fost organizate până la această dată, un număr de 6 licitaţii pentru bunurile 
imobile şi un număr de 14 licitaţii pentru bunurile mobile, licitaţii la care nu a manifestat nimeni interes pentru bunurile 
scoase la vânzare)”. 
În data de 31.10.2012, ora 1400 s-a ţinut şedinţa Adunării Creditorilor la care s-au prezentat creditorii BCR SA şi 
D.G.F.P. Mehedinţi, care au aprobat diminuarea preţului de pornire a licitaţiei cu 10% pentru imobile şi 15% pentru 
mobile calculat la preţul stabilit prin raportul de evaluare, cu un procent de 79,93203% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creanţelor prezente.  
Procesul verbal al Adunării creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 01.11.2012, precum şi 
punctul de vedere scris transmis de creditorul BCR SA. Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 
15403/01.11.2012. 
În vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei s-a publicat un nou anunţ în ziarele Piaţa 
Severineană din data de 02.11.2012 şi Adevărul din data de 05.11.2012, licitaţia urmând să aibă loc pentru bunurile 
mobile, în fiecare zi de joi a săptâmânii la ora 1400 până la valorificarea lor, iar pentru bunurile imobile în data de 
05.12.2012, ora 1300. 
Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 1328/02.11.2012 suma de 573,00 lei. Anunţul privind 
vânzarea bunurilor la licitaţie a fost publicat şi pe site-ul Locbun.ro. 
În data de 15.11.2012 s-a organizat licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, 
prezentându-se doi ofertanţi, care au adjudecat bunurile mobile pentru care au plătit garanţia de participare la licitaţie în 
valoare de 10% şi caietul de sarcini în valoare de 250,00 lei, respectiv SC Armisfer Remat SRL, semiremorcă MH 81 
CCI – 10.473,70 lei inclusiv TVA, semiremorcă MH 82 CCI  - 13.687,55 lei inclusiv TVA şi SC Dark Forest SRL, 
autoşasiu MH 20 APV – 42.124,30 lei inclusiv TVA. 
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După ce adjudecatari au plătit şi diferenţa de preţ, s-au întocmit facturile, procesele-verbale de predare-primire şi actele 
de adjudecare, iar odată cu aceste acte au fost înmânate şi certificate de înmatriculare şi cărţile de identitate ale 
mijloacelor de transport respective. Pentru celelalte bunuri nu s-a prezentat niciun ofertant. 
În data de 29.11.2012 s-a organizat licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, 
prezentându-se un singur ofertant, respectiv SC Comtrans Corlan SRL care a adjudecat bunul mobil, semiremorcă MH 
21 APV – 26.690,85 lei inclusiv TVA, pentru care a plătit garanţia de participare la licitaţie în valoare de 10% şi caietul 
de sarcini în valoare de 250,00 lei. 
După ce adjudecatarul a plătit şi diferenţa de preţ, s-a întocmit factura, procesul-verbal de predare-primire şi actul de 
adjudecare, iar odată cu aceste acte a fost înmânat şi certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a mijlocului de 
transport respectiv. Pentru celelalte bunuri nu s-a prezentat niciun ofertant. 
Am solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia Impozite şi Taxe Locale, scoaterea din evidenţele fiscale a 
mijlocului de transport, respectiv autoşasiu MH 20 APV, valorificată la data de 19.11.2012 precum şi valoarea 
impozitului datorat pentru cele două mijloace de transport vândute, de la data deschiderii procedurii de faliment 
(24.11.2011) până la data valorificării (19.11.2012). Primăria Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia Impozite şi Taxe 
Locale, ne-a răspuns prin adresa nr. 65067/05.12.2012, că valoarea impozitului datorat pentru autoşasiu MH 20 APV 
este în valoare de 517,00 lei, suma fiind acitată cu OP nr. 25/06.12.2012. 
În data de 05.12.2013, ora 1300 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile, dar nu s-a prezentat 
niciun ofertant, urmând a se relua licitaţia în aceleaşi condiţii. 
Cu adresa nr. 452/06.12.2012, am solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 
scoaterea din evidenţele fiscale a mijlocului de transport, respectiv semiremorcă MH-21-APV, valorificată la licitaţia 
din data de 29.11.2012, precum şi valoarea impozitului datorat, de la data deschiderii procedurii de faliment 
(24.11.2011) până la data valorificării (29.11.2012). Primăria Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia Impozite şi Taxe 
Locale, ne-a răspuns prin adresa nr. 65108/11.12.2012, că valoarea impozitului datorat pentru mijlocului de transport, 
semiremorcă MH-21-APV este în valoare de 49,00 lei, acesta fiind achitat cu OP nr. 26/12.12.2012 
În vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei s-a publicat un nou anunţ în ziarele Piaţa 
Severineană şi Adevărul din data de 07.12.2012, licitaţia urmând să aibă loc pentru bunurile mobile, în fiecare zi de joi 
a săptâmânii la ora 1400 până la valorificarea lor, iar pentru bunurile imobile în data de 09.01.2013, ora 1300. 
Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 1520/07.12.2012 suma de 440,00 lei.  
Cu chitanţa nr. 30740 din data de 12.12.2012, i s-a trimis prin mandat poştal domnului Brânzan Ştefan suma de 882,00 
lei. 
În data de 09.01.2013, ora 1300 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile, dar nu s-a prezentat 
niciun ofertant, urmând a se relua licitaţia în aceleaşi condiţii. 
În vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei s-a publicat un nou anunţ în ziarele Piaţa 
Severineană şi Adevărul din data de 11.01.2013, licitaţia urmând să aibă loc pentru bunurile mobile, în fiecare zi de joi 
a săptâmânii la ora 1400 până la valorificarea lor, iar pentru bunurile imobile în data de 14.02.2013, ora 1300. 
Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 24/11.01.2013 suma de 449,00 lei. Anunţul privind vânzarea 
bunurilor la licitaţie a fost publicat şi pe site-ul Locbun.ro. 
Pentru valorificarea bunurilor mobile au fost organizate licitaţii săptămânal, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun 
ofertant, astfel: 18.10.2012, 08.11.2012, 15.11.2012, 22.11.2012, 29.11.2012. 06.12.2012, 13.12.2012, 20.12.2012, 
27.12.2012, 03.01.2013 şi 10.01.2013. 
S-a întocmit planul de distribuire nr. 2/16.01.2013, notificarea la planului de distribuire, nr. 46/17.01.2013 şi tabelul 
definitiv consolidat rectificat al creanţelor împotriva debitorului SC Tomis Agrovet SRL, în care a fost înlocuit 
creditorul BRD SA cu creditorul SC Serraghis Loan Management LTD, cu suma de 24.800,00 lei. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 17.01.2013. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


