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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 4, data emiterii: 24.02.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Camelia Aurora Falcan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Farmexim Est SRL, cod de identificare fiscală 14628278, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, Bdul. Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3, et. P, ap. 3, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul 
comerţului J25/117/2002. 
4. Lichidator judiciar: 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 lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Farmexim Est SRL, conform 
Încheierii din şedinţa publică de la 24.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1474/101/2014, 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 3 (trei) 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 Farmexim Est SRL 
Număr dosar: nr. dosar 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Camelia Aurora Falcan 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Farmexim Est SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1232/21.01.2015,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. 3, din data de 20.01.2015, conform dovezii anexate. 
Rportul lunar, nr. 3, din data de 20.01.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Farmexim Est SRL, poziţia 3. 
S-a primit adresa nr. 203/21.01.2015 de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, prin care s-a solicitat 
lichidatorului judiciar sprijinul pentru a putea găsi o soluţie de debranşare a corpurilor de încălzire la acest departament, 
deoarece administratorul societăţii refuză voit să accepte primirea facturilor şi implicit achitarea acestora. 
Cu adresa nr. 243/26.01.2015, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare a solicitat efectuarea plăţii facturilor restante, 
pe care le-a anexat la adresa trimisă, în sumă totală de 121,88 lei. 
De asemenea, s-a primit adresa nr. 461/12.02.2015 de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, prin care a făcut 
cunoscut că SC Farmexim Est SRL figurează în evidenţele fiscale ale RAAN Secţia Termoficare cu debit restant, 
reprezentând contravaloare facturi energie termică şi penalităţi acumulate, după intrarea în insolvenţă, în sumă totală de 
133,36 lei. 
Cu adresa nr. 96/19.02.2015, comunicată Cabinetului de Avocat Dumitraşcu Dragoş – în atenţia dlui. Năstasie Valeriu, 
administrator societar al SC Farmexim Est SRL, la dresa de e-mail avodumitrascu@gmail.com la data de 19.02.2015, 
ora 0937, conform dovezii anexate, precum şi la nr. de fax 0352422752 la data de 19.02.2015, ora 1017, conform dovezii 
anexate, i-a comunicat acestuia că, în vederea soluţionării ,pe cale amiabilă, a dosarului nr. 1474/101/2014/a6 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, privind pe debitoarea SC Farmexim Est SRL, societate aflată în procedura simplificată de 
insolvenţă, este convocat la data de 19.02.2015, ora 1400, la adresa imobilului situat în mun. Drobeta-Turnu-Severin, 
Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3, et. P, ap. 3, jud. Mehedinţi, proprietatea debitoarei SC Farmexim Est 
SRL, în vederea predării către lichidatorul judiciar a acestui imobil, precum şi a bunurilor mobile existente în 
proprietatea debitoarei. 
De asemenea, i-a adus la cunoştinţă faptul că, conform dispoziţiilor art. 114 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei „Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singură zi, lichidatorul va 
putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri, se va proceda la inventariere în cel 
mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar, dacă judecătorul sindic dispune astfel. 
Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar“, nu va putea avea calitatea de a formula 
obiecţiuni cu privire la situaţia patrimoniului debitorului insolvent SC Farmexim Est SRL. 
La data de 19.02.2015, ora 1400, lichidatorul judiciar s-a deplasat la imobilul situat în mun. Drobeta-Turnu-Severin, 
Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3, et. P, ap. 3, jud. Mehedinţi, proprietatea debitoarei SC Farmexim Est 
SRL, împreună cu reprezentantul Tribunalului Mehedinţi. 
Precizăm faptul că, nu au dat curs notificării făcute de către lichidatorul judiciar, nici dl. avocat Dumitraşcu Dragoş şi 
nici dl. Năstasie Valeriu. 
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Lichidatorul judiciar, în prezenţa reprezentantului Tribunalului Mehedinţi, a întocmit Procesul verbal din data de 
19.02.2015, ora 1401, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 20.02.2015, cu adresa din data de 
20.02.2015, conform dovezii anexate. 
După întocmirea Procesului verbal, s-a primit un mail de la Cabinet de Avocat Dumitraşcu Dragoş, la ora 1434, prin care 
a comunicat că limita mandatului avocaţial este strict punerea la dispoziţie a cheii pentru intrarea în spaţiu, nefiind 
împuternicit pentru predare primire, precum şi faptul că, A încercat să ia legătura cu clientul Năstasie Valeriu, însa nu a 
reuşit, dânsul neavând telefon mobil, şi nici măcar locuinţă , întrucât BRD-ul i-a executat-o. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 1474/101/2014/a2 

Angajarea răspunderii conform 
art. 138 din Legea nr. 85/2006 

formulată de lichidatorul judiciar 
împotriva administratorului 
societar Năstasie Valeriu 

Soluţia la termenul din data de 21.01.2015: 
Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de 

părţi. Dispune efectuarea unei expertize 
contabile. Desemnează expertul contabil 

Firulescu Cătălin Nicolae. Dispune citarea 
pârâtului cu menţiunea de a răspunde la 

interogatoriu. Acordă termen la 25.02.2015, 
pentru a se lua cunoştinţă de obiectivele 

expertizei contabile. 
Termen de judecată: 25.02.2015 

2. 1474/101/2014/a3 

Cerere anulare act fraudulos 
costând în contractul de vânzare 
atestat de Cabinet Individual de 
Avocat Dumitraşcu Dragoş Dan 
prin încheierea de dată certă nr. 
341 din 19.12.2013 prin care au 
fost transferate patrimonial către 

Nastasie Dragoş autoturismul 
Volkswagen tip BZB număr 

identificare 
WVWZZZ3CZ9E526519 cu 

număr de înmatriculare B – 66 – 
DOK, autoturismul Volkswagen 

tip BKP număr identificare 
WVWZZZ3CZ6P195747 cu 

număr de înmatriculare MH – 04 
– EBG, autorizaţia de funcţionare 

farmacie nr. 1968/30.11.2006 
eliberată la data de 04.12.2006, 

autorizaţia de funcţionare 
farmacie nr. 6968/EN/20.03.2007 
eliberată la data de 27.03.2007 şi 

stocul de marfă în valoare de 
60.000 lei. 

Soluţia la termenul din data de 21.01.2015: 
Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de 
părţi. Încuviinţează proba privind efectuarea 

unei expertize contabile si tehnice solicitată de 
reclamant. Desemnează expertul contabil Ilie 

Laurenţiu. Desemnează expertul tehnic Firescu 
Constantin. Încuviinţează proba privind 

interogatoriul pârâtului solicitata de reclamant. 
Dispune citarea pârâtului cu menţiunea de a 
răspunde la interogatoriu. Acordă termen la 

25.02.2015, pentru a se lua cunoştinţă de 
obiectivele expertizei contabile si tehnice. 

Termen de judecată: 25.02.2015 

3. 1474/101/2014/a4 

Cerere anulare act fraudulos 
constând în transferul patrimonial 

al autoturismul Volkswagen 
având serie şasiu 

WVWZZZ3CZ9E519626, 
efectuat de SC Farmexim Est 
SRL către Nastasie Rareş prin 

factura fiscală seria MH nr. 
02/30.08.2011 

Soluţia la termenul din data de 21.01.2015: 
Respinge excepţia prescripţiei dreptului la 

acţiune invocată de pârâţi. Respinge excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului 

Nastasie Rareş, invocată de pârâţi. 
Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de 
părţi. Încuviinţează proba privind efectuarea 

unei expertize contabile si tehnice solicitată de 
reclamant. Desemnează expertul contabil Ilie 

Laurenţiu. Desemnează expertul tehnic Firescu 
Constantin. Încuviinţează proba privind 

interogatoriul pârâtului solicitată de reclamant. 
Dispune citarea pârâtului cu menţiunea de a 
răspunde la interogatoriu. Acordă termen la 

25.02.2015, pentru a se lua cunoştinţă de 
obiectivele expertizei contabile si tehnice. 

Termen de judecată: 25.02.2015 

4. 1474/101/2014/a5 
Alte cereri autorizarea intrării in 
imobilul proprietatea debitorului 
formulată de lichidatorul judiciar 

Soluţia la termenul din data de 11.02.2015: 
Amână cauza la 18 februarie 2015, la cererea 

apărătorului pârâtei, în vederea stingerii pe cale 
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amiabilă a litigiului. 
Termen de judecată: 18.02.2015 

Soluţia la termenul din data de 18.02.2015: 
Acordă termen la 25.02.2015, în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor stabilite de instanţa de 
către reclamant. 

Termen de judecată: 25.02.2015 
5. 1474/101/2014/a6   

Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 25.02.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


