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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 27, data emiterii: 27.06.2014 

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. 6985 din data de 09.04.2014, 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. 23, din data de 04.04.2014, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian SA, poziţia nr. 19. 
Prin adresa nr. 240/23.04.2014, administratorul special domnul Firu Daniel a depus către administratorul judiciar graficul de 
plăţi modificat care este anexă la planul de reorganizare al SC Agromec Simian SA şi a solicitat convocarea Adunării 
creditorilor în vederea aprobării. Precizăm faptul că, solicitarea administratorului special şi graficul de plăţi modificat au 
fost publicate pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec 
Simian SA, poziţiile nr. 20 şi 21. 
În data de 25.04.2014, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării creditorilor, având la ordinea de zi: 
„exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarea graficului de plăţi care este anexă la planul de reorganizare 
depus de debitoarea SC Agromec Simian SA, prin administratorul special”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 
19.05.2014, ora 1400. Convocarea Adunării creditorilor nr. 24/25.04.2014 a fost publicată în BPI nr. 8074/28.04.2014, 
precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec 
Simian SA, poziţia nr. 22. 
În perioada 29.04.2014 – 13.05.2014, administratorul judiciar a transmis tuturor creditorilor înscrişi în tabelul de creanţe, 
convocarea Adunării creditorilor nr. 24/25.04.2014 şi graficul de plăţi modificat, prin e-mail, la registratura instituţiei sau 
personal sub semnătură de primire, în vederea exprimării unui punct de vedere. 
În data de 19.05.2014, ora 1400 s-a ţinut şedinţa Adunării creditorilor, şedinţă la care s-au prezentat creditorii: BRD Groupe 
Societe Generale, Banca Transilvania, Primăria comunei Şimian, Condescu Gabriel, Firu Daniel, Oprea Marioara, iar 
creditorii SC Agrium Agroport România SA (fostă SC Agroport SA), SC Kontrol Debit SRL şi Iancu Săndel, au trimis 
puncte de vedere scrise, care au hotărât următoarele: 
“Se constată că, în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 19.05.2014, ora 1400, cele patru categorii de creanţe înscrise în 
tabelul definitiv rectificat al creanţelor, respectiv, creanţele garantate, creanţele salariale, creanţele bugetare şi creanţele 
chirografare au votat pentru modificarea graficului de plăţi care este anexă la planul de reorganizare depus de debitoarea SC 
Agromec Simian SA, prin administratorul special, după cum urmează: 
- Categoria creanţelor garantate votează pentru modificarea graficului de plăţi care este anexă la planul de reorganizare 
depus de debitoarea SC Agromec Simian SA, prin administratorul special, cu un procent de 68,33047% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 35,26464% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
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- Categoria creanţelor salariale votează pentru modificarea graficului de plăţi care este anexă la planul de reorganizare depus 
de debitoarea SC Agromec Simian SA, prin administratorul special, cu un procent de 55,86181% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 0,21745% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
- Categoria creanţelor bugetare votează pentru modificarea graficului de plăţi care este anexă la planul de reorganizare 
depus de debitoarea SC Agromec Simian SA, prin administratorul special cu un procent de 71,74976% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 3,05510% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
- Categoria creanţelor chirografare votează pentru modificarea graficului de plăţi care este anexă la planul de reorganizare 
depus de debitoarea SC Agromec Simian SA, prin administratorul special, cu un procent de 51,70343% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 22,61704% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală.” 
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Adunării creditorilor din data de 19.05.2014, ora 1400 însoţit de punctele de 
vedere scrise transmise de creditorii SC Agrium Agroport Romania SA, Iancu Săndel, SC Kontrol Debit SRL şi 
împuternicirile reprezentanţilor creditorilor Banca Transilvania şi Primăria comunei Şimian au fost depuse la grefa 
Tribunalului Mehedinţi cu adresa nr. 292/20.05.2014. 
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 26/19.05.2014 a fost publicată în BPI nr. 9740/21.05.2014, precum şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian SA, poziţia nr. 
23. 
Administratorul judiciar a luat legătura cu administratorul special domnul Firu Daniel, care a precizat că în data de 
30.06.2014 urmează să efectueze plăţile conform graficului modificat anexă la planului de reorganizare. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 30.06.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


