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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 40, data emiterii: 23.01.2015 

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. 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, 
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 lichidator judiciar al debitorului SC Agromec Simian SA, conform 
sentinţei nr. 1039/2014 din şedinţa publică din data de 10.11.2014, 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 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Agromec Simian SA 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 326/08.01.2015, a tabelului 
suplimentar rectificat al creanţelor, nr. 38, din data de 07.01.2015, conform dovezii anexate. 
Tabelul suplimentar rectificat al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian SA, poziţia 37. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 570/13.01.2015, raportul lunar 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 
din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 39, din data de 12.01.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul lunar, nr. 39, din data de 12.01.2015 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian SA, poziţia 38. 
S-a primit adresa nr. DETA797/13.01.2015 de la Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Supraveghere Tranzacţii 
şi Emitenţi - Operaţiuni Corporative şi Evidenţa Valorilor Mobiliare, prin care s-a solicitat lichidatorului judiciar să 
comunice dacă a fost formulat recurs la Sentinţa nr. 1039/2014 din şedinţa publică din data de 10.11.2014, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Agromec Simian 
SA. 
Cu adresa nr. 30/14.01.2014, comunicată la nr. de fax al Autorităţii de Supraveghere Financiară - Direcţia Supraveghere 
Tranzacţii şi Emitenţi - Operaţiuni Corporative şi Evidenţa Valorilor Mobiliare, prin care a comunicat că debitoarea SC 
Agromec Simian SA cu sediul în comuna Şimian, jud. Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Mehedinţi sub 
nr. J25/223/1991, CUI 1610260, se află în procedura de faliment conform Sentinţei nr. 1039/2014 din şedinţa publică din 
data de 10.11.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul 4203/101/2013, iar până la această dată nu s-a formulat apel împotriva Sentinţei nr. 1039/10.11.2014. 
De asemenea, s-a primit adresa nr. 539/16.01.2015 de la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcţia Juridică, prin 
care ne-a adus la cunoştinţă că prin adresa ASF nr. P-DJ/A/24.09.2013 a depus la dosarul cauzei cererea de recuperare a 
creanţelor pentru suma de 3.933,56 lei. 
În urma verificării cererii de creanţă, lichidatorul judiciar a apreciat că îndeplineşte condiţiile de înscriere la masa credală, 
urmând a fi înscrisă în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului. 
S-a ţinut legătura cu expertul evaluator ing. Victor Mihail Cugut, care, până la această dată, a finalizat operaţiunea de 
evaluare a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA. Raportul de evaluare a fost depus 
la dosarul cauzei la termenul din data de 12.01.2015. Operaţiunea de evaluare a bunurilor imobile existente în patrimoniul 
debitoarei se află în curs de desfăşurare, după finalizarea acesteia, lichidatorul judiciar urmând a proceda la convocarea 
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Adunării Creditorilor pentru aprobarea rapoartelor de evaluare şi a metodei de valorificare a bunurilor mobile şi imobile 
existente în patrimoniul debitoarei. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 26.01.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


