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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 4, data emiterii: 21.04.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 374/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Farmec SRL, cod de identificare fiscală 1606472, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, 
Piaţa Unirii, nr. 11, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/517/1991. 
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 Farmec SRL, conform 
conform Sentinţei nr. 123/2015 din şedinţa publică de la 04.03.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 374/101/2015, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică 
raportul lunar 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. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 lunar 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru 
debitorul SC Farmec SRL 

Număr dosar: 374/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Farmec SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Ca urmare a cererii formulate de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, prin care aceasta a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva debitoarea SC Farmec SRL, motivând că aceasta are în prezent o datorie 
certă, lichidă şi exigibilă faţă de bugetul de stat, în sumă totală de 232.186 lei, reprezentând taxe, impozite şi majorări 
aferente, aşa cum reiese din certificatul de atestare fiscală nr. MH-1292/14.01.2015, instanţa a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Farmec SRL, în temeiul art. 38 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
instanţa a desemnat administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de 
art. 58 din lege. 
De asemenea, în temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
instanţa a dispus administratorului judiciar notificarea privind deschiderea procedurii debitorului, creditorilor şi 
Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul 
art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă la data de 08.04.2015. Alte termene stabilite prin 
sentinţa de intrare în procedura generală de insolvenţă: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 22.04.2015.2015. Termenul limită pentru depunerea 
eventualelor contestaţii este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. 
Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 13.05.2015. Data şedinţei Adunării Creditorilor este 
27.04.2015 ora 1100. 
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4608/11.03.2015, a notificării deschiderii procedurii generale de insolvenţă, nr. 
1, din data de 10.03.2015. De asemenea, notificarea deschiderii procedurii a fost publicată şi pe site-ul administratorului 
judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Farmec SRL, poziţia 1. 
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul 
Curierul Naţional din data de 11.03.2015, conform dovezii anexate. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat, din 
fondurile proprii ale administratorului judiciar, cu factura nr. 0293/11.03.2015 suma de 67,00 lei. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă, 
şedinţa urmând să aibă loc în data de 27.04.2015, ora 1100, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi: 
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„- prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 
Farmec SRL, întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Farmec SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
- confirmarea administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 
123/04.03.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, în baza art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă“. 
La data de 10.03.2015, au fost trimise notificări atât către administratorul societar cât şi la sediul societăţii, prin care am 
solicitat să ni se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Pentru expedierea acestor notificări s-a achitat cu chitanţa nr. 
5575857/10.03.2015, suma de 13,00 lei, conform dovezii anexate. 
În urma demersurilor efectuate de către administratorul judiciar, administratorul societar a pus la dispoziţie documentele 
solicitate. 
Cu adresa nr. 132/10.03.2015, comunicată prin fax la data de 10.03.2015, administratorul judiciar a solicitat Primăriei 
Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale să-i comunice dacă debitoarea SC Farmec 
SRL, precum şi administratorul societar, au figurat sau figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul 
Drobeta-Turnu-Severin. 
Cu adresa nr. 15970/10.03.2015, U.A.T. Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a formulat 
răspuns, prin care a comunicat că debitoarea SC Farmec SRL figurează în evidenţele fiscale cu bunuri conform 
Certificatului de Atestare Fiscală nr. MHDTS 130667/10.03.2015, după cum urmează: 
- autovehicul sub 12 tone, marca Ford Tranzit, serie sasiu WFOVXXGBVVJY91234, serie motor JY91234, capacitate 
1993; 
- autovehicul sub 12 tone, marca Dacia 1304, serie sasiu UU1D2611SW2744326, serie motor 041040, capacitate 1557; 
- autovehicul sub 12 tone, marca Dacia 1304, serie sasiu UU126119W2785489, serie motor 049056, capacitate 1557. 
Anexăm la prezentul raport Certificatului de Atestare Fiscală nr. MHDTS 130667/10.03.2015. 
Prin aceeaşi adresă, U.A.T. Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a comunicat că, 
administratorul societar dna. Buzgure Maria, CNP 2420709250521 nu figurează cu bunuri declarate pe teritoriul 
localităţii Drobeta-Turnu-Severin. 
În vederea desemnării administratorului special, în temeiul art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a convocat adunarea asociaţilor 
debitoarei SC Farmec SRL, având la ordinea de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute 
de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă“, şedinţa 
urmând să aibă loc la data de 18.03, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Asociaţilor debitoarei SC Farmec SRL a fost comunicată asociatului debitoarei prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire. 
La data de 18.03.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Asciaţilor debitoarei având la 
ordinea de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă“. 
La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, nu s-a prezentat asociatul unic pentru desemnarea administratorului 
special, cu toate că a fost notificat şi a confirmat primirea în data de 12.03.2015 cu AR29915180709. 
Procesul verbal al Adunării asociaţilor, întocmit cu ocazia convocării Adunării asociaţilor la data de 12.03.2015, ora 
1400, va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 22.04.2015. 
Au fost analizate documentele contabile puse la dispoziţie de către debitoare după care, administratorul judiciar a 
procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru 
debitoarea SC Farmec SRL prevăzut de art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
Raportul întocmit în condiţiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 03.04.2015, cu adresa nr. 179/03.04.2015, conform 
dovezii anexate. 
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Farmec SRL, 
prevăzut de art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6232/02.04.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul întocmit în condiţiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica 
Portofoliu – Documente Farmec SRL, poziţia 2. 
Referitor la antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă este 
reglementată de art. 168 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar nu se poate pronunţa la această dată, urmând ca 
după verificarea tuturor documentelor contabile, să întocmească un raport separat cu aspectele constatate. 
Referitor la prevederile art. 117 şi 118 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, precizăm faptul că până la 
această data administratorul judiciar nu a identificat situaţii care să conducă la introducerea unor acţiuni pentru anularea 
actelor frauduloase. 
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Fata de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de 
reorganizare, acest drept revenind celorlalte persoane îndreptăţite prin lege. 
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la 
masa credală. Cu această ocazie a fost ridicat exemplarul nr. 2 de la cererile de creanţă depuse şi s-au făcut copii de pe 
cererile care erau depuse într-un singur exemplar. 
S-a constatat că au fost depuse două cereri de creanţă de către următorii creditori: creditorul Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi a depus cerere de 
creanţă pentru suma de 249.083,00 lei şi creditorul Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi taxe 
Locale a depus cerere de creanţă pentru suma de 10.758,00 lei. 
Au fost verificate cererile de creanţă în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, după care, în temeiul art. 110 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului preliminar al 
creanţelor împotriva debitoarei SC Farmec SRL, care cuprinde următorii creditori: creditorul Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, care a fost înscris în 
Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă bugetară în sumă de 249.083,00 lei şi creditorul Primăria Drobeta-Turnu-
Severin – Direcţia de Impozite şi taxe Locale, care a fost înscris în Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă 
bugetară în sumă de 10.758,00 lei. 
Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Farmec SRL, va fi publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă. 
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 22.04.2015. 
Tabelul preliminar al creanţelor poate fi consultat şi analizat pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Farmec SRL, poziţia 3. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen administrativ de control: 22.04.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


