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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 23, data emiterii: 04.04.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Barbu Adela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Agromec Simian SA, cod de identificare fiscală 1610260, sediul social în comuna Şimian, jud. Mehedinţi, 
număr de ordine în registrul comerţului J25/223/1991. 
4. Administrator 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, Tel/Fax 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: www.ynaconsulting.ro, 
nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agromec Simian SA, conform 
sentinţei nr. 179/2013 din şedinţa publică din data de 13.05.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4203/101/2013, 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 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 
(două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem 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 

85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Agromec Simian SA 
Număr dosar: 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Barbu Adela 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Agromec Simian SA 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 606 din data de 13.01.2014, a raportului lunar privind descrierea 
modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea privind 
procedura insolvenţei, nr. 22, din data de 10.01.2014, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian SA, poziţia nr. 18. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 9168/95/2013 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă 
şi Asigurări Sociale, având ca obiect „contestaţie decizie de concediere disjungere dosar nr. 6551/95/2012*, constatându-se 
că, instanţa de judecată s-a pronunţat prin încheierea din şedinţa de la 23.01.2014, în sensul că, suspendă judecarea cauzei în 
baza art. 36 din Legea nr. 85/2006. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de şedinţă din data de 
12.12.2013, pronunţată în dosarul nr. 6551/95/2012* în sensul că se va menţiona în mod corect :"disjunge capetele de cerere 
privind plata drepturilor salariale restante şi a cheltuielilor de judecată, suspendă judecata acestor capete de cerere în baza 
art. 36 din Legea nr. 85/2006 şi reţine spre judecare capetele de cerere privind contestarea deciziei de desfacere a 
contractului individual de muncă şi reintegrarea a petentului" în loc de:" Disjunge capătul de cerere privind anularea 
deciziei de concediere a reclamantului, care va face obiectul dosarului nr. 9168/95/2013. Suspendă dosarul nr. 
6551/95/2012* privind restul capetelor de cerere, în baza art. 36 din Legea nr. 85/2006.”, cum în mod eronat s-a menţionat. 
Având în vedere încheierea din şedinţa publică din data de 23.01.2014, prin care instanţa de judecată a solicitat ca pârâta SC 
Agromec Simian SA să depună la dosar organigramele şi statul de funcţii ale societăţii debitoare înainte şi după emiterea 
deciziei contestate nr. 91/24.10.2011, administratorul judiciar a transmis adresa nr. 84/05.02.2014 către administratorul 
special domnul Firu Daniel, pentru a pune la dispoziţie aceste documente, dar până la această dată nu s-a primit niciun 
răspuns.  
Cu adresa nr. 83/05.02.2014, administratorul judiciar a solicitat domnului Firu Daniel, administratorului special al 
debitoarei SC Agromec Simian SA, ca în termen de 5 zile de la primirea adresei, să procedeze la modificarea graficului de 
plăţi aferent planului de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, în sensul de a înscrie în graficul de plăţi şi creanţa 
salarială a creditorului Iancu Săndel în sumă de 5.700,00 lei, din care 3.052,00 lei creanţă certă (drepturi salariale aferente 
perioadei mai 2011 – octombrie 2011) şi 2.648,00 lei creanţă sub condiţie suspensivă. După modificarea graficului de plăţi 
aferent planului de reorganizare, administratorul judiciar a solicitat comunicarea unui exemplar pentru a fi supus aprobării 
Adunării creditorilor, dar până la data întocmirii prezentului raport nu s-a primit niciun răspuns.  
Precizăm faptul că, până la această dată, administratorul special domnul Firu Daniel, nu a procedat la modificarea graficului 
de plăţi aferent planului de reorganizare. 
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Administratorul judiciar a urmărit dacă s-a respectat planul de reorganizare şi s-a constatat că în data de 31.03.2014 s-a 
plătit suma de 1200,00 lei către bugetul de stat, precum şi suma de 1.200,00 lei către Primăria comunei Şimian, 
reprezentând rata nr. 2 din trimestru I 2014 conform graficului de plăţi aferent planului de reorganizare. 
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 6551/95/2012*, aflat pe rolul Tribunalului Gorj – 
Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, având ca obiect „contestaţie decizie de concediere”, constatându-se că la 
termenul din data de 13.03.2014, instanţa de judecată s-a pronunţat în sensul că a admis cererea, respectiv „Respinge 
excepţia nulităţii absolute a deciziei nr. 91/24.10.2011 invocată de reclamant. Admite acţiunea. Anulează decizia nr. 
91/24.10.2011 emisă de pârâta prin care reclamantul a fost concediat în baza art. 65 al. 1 Codul Muncii. Dispune 
reintegrarea reclamantului pe postul de şofer, post deţinut anterior concedierii. Obligă pârâta să plătească reclamantului 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul 
începând cu data concedierii până la reintegrarea efectiva pe postul deţinut anterior. Respinge cererea de acordare a 
cheltuielilor de judecată. Cu recurs.” 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 07.04.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


