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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 6, data emiterii: 01.04.2015 

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. 3678/25.02.2015,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. 4, din data de 24.02.2015, conform dovezii anexate. 
Rportul lunar, nr. 4, din data de 24.02.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Farmexim Est SRL, poziţia 4. 
Lichidatorul judiciar a procedat la transferul soldului în sumă de 90.560,00 lei existent în contul SC Farmexim Est SRL 
de la Trezoreria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin în contul unic de insolvenţă al debitoarei deschis la BRD Groupe 
Societe Generale SA Drobeta-Turnu-Severin. 
Cu adresele nr. 113/02.03.2015, nr. 111/02.03.2015 şi nr. 112/02.03.2015 lichidatorul judiciar a depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 02.03.2015, ordinele de plată, reprezentând dovada achitării onorariului pentru 
expertizele contabile, dispuse de instanţa de judecată în dosarele asociate, după cum urmează: 
- cu adresa nr. 111/02.03.2015, a depus ordinul de plată nr. 5/27.02.2015 în sumă de 800,00 lei, reprezentând dovada 
achitării onorariului pentru expertiza contabilă dispusă în dosarul nr. 1474/101/2014/a2 – expert contabil Firulescu 
Cătălin Nicolae, conform dovezii anexate; 
- cu adresa nr. 112/02.03.2015, a depus ordinul de plată nr. 3/27.02.2015 în sumă de 700,00 lei, reprezentând dovada 
achitării onorariului pentru expertiza contabilă dispusă în dosarul nr. 1474/101/2014/a3 – expert contabil Ilie Laurenţiu 
şi ordinul de plată nr. 4/27.02.2015 în sumă de 700,00 lei, reprezentând dovada achitării onorariului pentru expertiza 
tehnică dispusă în dosarul nr. 1474/101/2014/a3 – expert tehnic Firescu Constantin conform dovezii anexate; 
- cu adresa nr. 113/02.03.2015, a depus ordinul de plată nr. 1/27.02.2015 în sumă de 700,00 lei, reprezentând dovada 
achitării onorariului pentru expertiza contabilă dispusă în dosarul nr. 1474/101/2014/a4 – expert contabil Ilie Laurenţiu 
şi ordinul de plată nr. 4/27.02.2015 în sumă de 700,00 lei, reprezentând dovada achitării onorariului pentru expertiza 
tehnică dispusă în dosarul nr. 1474/101/2014/a4 – expert tehnic Firescu Constantin conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 119/03.03.2015 către Cabinet de Avocat Dumitraşcu Dragoş, în atenţia dlui 
Năstase Valeriu, administrator societar al SC Farmexim Est SRL, la dresa de e-mail avodumitrascu@gmail.com la data 
de 03.03.2015, ora 0921, conform dovezii anexate, precum şi la nr. de fax 0352422752 la data de 03.03.2015, ora 0942, 
conform dovezii anexate, prin care i-a solicitat acestuia, ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei, să procedeze la 
predarea tuturor documentelor contabile întocmite cu trei ani anteriori deschiderii procedurii către lichidatorul judiciar, 
pentru a putea fi puse la dispoziţia experţilor contabili desemnaţi de instanţa de judecată, iar în situaţia în care, refuză în 
continuare să predea documentele contabile, i-a solicitat să pună la dispoziţia experţilor desemnaţi, documentele 
necesare întocmirii rapoartelor de expertiză contabilă şi tehnică stabilite de instanţa de judecată, în cauzele 
susmenţionate. 
Cu adresa nr. 120/03.03.2015, comunicată către Farmacia Dona SRL la adresa de mail a acesteia la data de 03.03.2015, 
conform dovezii anexate, lichidatorul judiciar i-a solicitat acesteia, ca în cel mai scurt timp posibil, să-i comunice 
documentele care s-au întocmit cu ocazia vânzării autorizaţiei de funcţionare nr. 1968/30.11.2006 eliberată la data de 
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04.12.2006 (contract vânzare-cumpărare, factura), precum si dovada achitării preţului, fiindu-i necesare în vederea 
soluţionării dosarelor asociate, având ca obiect antrenare răspundere administrator societar (1474/101/2014/a2) şi 
anulare acte frauduloase (1474/101/2014/a3), precizând faptul că, aceste documente au fost solicitate şi 
administratorului societar al SC Famexim Est SRL, care a refuzat să pună la dispoziţie documentele solicitate. 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 121/05.03.2015 către Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin la nr. 
de fax al acesteia la data de 05.03.2015, conform dovezii anexate, prin care i-a solicitat acesteia o copie de pe actul de 
proprietate a imobilului situat în Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3 et. P, ap. 3, jud. 
Mehedinţi, proprietatea debitoarei SC Farmexim Est SRL, precizând faptul că, actul de proprietate a fost solicitat şi 
administratorului societar al SC Famexim Est SRL, care a refuzat să pună la dispoziţie actul de proprietate. 
Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin a comunicat o copie de pe actul de proprietate a imobilului exitent în 
proprietatea debitoarei, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
În urma verificării pe site-ul Ministerului Sănătăţii, lichidatorul judiciar a constatat că au mai fost înstrăinate încă două 
autorizaţii de funcţionare, motiv pentru care a solicitat Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi să-i elibereze copii de pe contractele de vânzare-cumpărare fond comerţ. 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, în urma solicitării lichidatorului judiciar a procedat la 
eliberarea următoarelor documente: 
- contract de vânzare-cumpărare de fond de comerţ, nr. 350, din data de 30.01.2014, încheiat între SC Farmexim Est 
SRL, în calitate de vânzător şi Biopharma Est SRL, în calitate de cumpărător, având ca obiect „transmiterea de către 
vânzător a dreptului de proprietate asupra Autorizaţiei de funcţionare nr. 6968/EN 3026“. Plata s-a făcut prin 
compensarea datoriilor înregistrate de către SC Farmexim Est SRL către Năstasie Dragoş, contractul încheiat având şi 
caracterul unui contract de novaţie cu schimbare de creditor; 
- contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de 28.01.2014, între SC Farmexim Est SRL, în calitate de vânzător şi 
SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA, în calitate de cumpărător, având ca obiect „vânzare fond de comerţ“ la preţul de 43.000 euro 
exclusiv TVA. 
Lichidatorul judiciar a formulat adresa nr. 122/06.03.2015 către Garanti Bank – Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, 
înregistrată la registratura acesteia sub nr. 122/06.03.2015, prin care i-a solicitat acesteia să-i elibereze extrasul de cont 
pentru perioada 01.12.2013-28.02.2015, prin care şi-a derulat operaţiunile de încasări şi plăţi debitoarea SC Farmexim 
Est SRL, precizând că extrasele solicitate îi sunt necesare în vederea soluţionării dosarelor asociate, având ca obiect 
antrenare răspundere administrator societar (1474/101/2014/a2) şi anulare acte frauduloase (1474/101/2014/a3), la data 
de 06.03.2015, lichidatorul judiciar a eliberat extrasul de cont pentru perioada 01.12.2013-28.02.2015, prin care şi-a 
derulat operaţiunile de încasări şi plăţi debitoarea SC Farmexim Est SRL, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
În baza Încheierii din şedinţa publică din data de 25.02.2015 dispusă de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1474/101/2014/a6, în vederea efectuării operaţiunilor de evaluare a 
imobilului aflat în proprietatea debitoarei SC Farmexim Est SRL situat în mun. Drobeta-Turnu-Severin, Bulevardul 
Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3, et. P, ap. 3, jud. Mehedinţi, la data de 23.03.2015, orele 1700, lichidatorul 
judiciar împreună cu expertul evaluator Victor Mihail Cugut s-a deplasat la sediul imobilului aflat în proprietatea 
debitoarei, ocazie cu care a desigilat şi a intrat în incinta spaţiului. 
Cu această ocazie s-a constat că, în interior, nu există nici un stoc de medicamente depozitate în acest spaţiu şi nici 
mobilier, decât părţi componente (uşi deteriorate, etc.), mobilierul fiind luat din incintă de către administratorul societar. 
De asemenea, s-a constatat că au fost demontate de pe perete o parte din calorifere şi luate din spaţiu de către 
administratorul societar. 
S-a ţinut legătura cu expertul evaluator Victor Mihail Cugut, care a finalizat operaţiunea de evaluare a bunului imobil 
existent în patrimoniul debitoarei SC Farmexim Est SRL, respectiv *Farmacie situată în Drobeta-Turnu-Severin, B-dul 
Mihai Viteazu, nr. 16A, bloc M11, sc. 3, parter, cu nr. cadastral 2004/3/0/3, înscris în CF nr 15514/N Drobeta-Turnu-
Severin, judeţul Mehedinţi, cu suprafața construită de 78,31 mp și utilă de 66,13 mp*. 
Raportul de evaluare va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 01.04.2015 şi a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Farmexim 
Est SRL. 
După primirea raportului de evaluare de la expertul evaluator Victor Mihail Cugut, pentru bunul mobil existent în 
patrimoniul debitoarei SC Farmexim Est SRL, lichidatorul judiciar a întocmit regulamentul de vânzare pentru bunul 
mobil existent în patrimoniul debitoarei SC Farmexim Est SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv 
licitaţie publică cu strigare, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 01.04.2015 şi poate fi vizualizat şi 
analizat pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Farmexim 
Est SRL. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Farmexim Est SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea rapoartului de evaluare pentru bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Farmexim Est SRL, 
întocmit de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, respectiv, raportul de evaluare nr. 25/24.03.2015 privind 
bunul imobil „Farmacie situată în Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Mihai Viteazu, nr. 16A, bloc M11, sc. 3, parter, cu nr. 
cadastral 2004/3/0/3, înscris în CF nr 15514/N Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi, cu suprafața construită de 
78,31 mp și utilă de 66,13 mp“. 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Farmexim Est SRL, 
precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 
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20.04.2015, ora 1400 la sediul Yna Consulting SPRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 5, din data de 27.03.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
cu cererea din data de 27.03.2015. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Farmexim Est SRL. 
La data de 31.03.2015, creditorul Banca Comercială Română SA, a solicitat lichidatorului judiciar la adresa de mail a 
acestuia, să-i comunice raportul de evaluare privind bunul imobil existent în proprietatea debitoarei SC Farmexim Est 
SRL, în vederea formulării unui punct de vedere pentru Adunarea Creditorilor din data de 20.04.2015. 
Lichidatorul judiciar a comunicat creditorului raportul de evaluare privind bunul imobil existent în proprietatea 
debitoarei SC Farmexim Est SRL la adresa de mail a acestuia, la data de 01.04.2015, conform dovezii anexate. 
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 25.02.2015: 
Amână cauza la 01.04.2015, în vederea 

efectuării expertizei contabile. 
Termen de judecată: 01.04.2015 

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 25.02.2015: 
Amână cauza la 01.04.2015, in vederea 

efectuării expertizei contabile si expertizei 
tehnice auto. 

Termen de judecată: 01.04.2015 

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 25.02.2015: 
Amână cauza la 01.04.2015, in vederea 

efectuării expertizei contabile si expertizei 
tehnice auto. 

Termen de judecată: 01.04.2015 

4. 1474/101/2014/a6 
Alte cereri autorizarea intrării in 
imobilul proprietatea debitorului 
formulată de lichidatorul judiciar 

Soluţia la termenul din data de 25.02.2015: 
Admite cererea lichidatorului judiciar formulata 
de lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL al 

debitorului SC Farmexim Est SRL. Dispune 
autorizarea acestuia să intre în imobilul situat in 

Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai 
Viteazu,  nr.16 A, bl. M11, sc. 3, P, ap. 3, 

judeţul Mehedinţi, proprietatea SC Farmexim 
Est SRL. Executorie. Fără cale de atac. 

Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 01.04.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


