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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 57, data emiterii: 22.05.2015 

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 5 
(cinci) 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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a următoarelor documente întocmite în 
procedură: 
- în BPI nr. 5829/27.03.2015, hotarârea Adunării Creditorilor, nr. 52, din data de 26.03.2015, conform dovezii anexate; 
- în BPI nr. 5837/27.03.2015, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 53, din data de 27.03.2015, conform dovezii anexate; 
- în BPI nr. 6020/31.03.2015, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea 
cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 54, din data de 30.03.2015, conform dovezii anexate. 
La data de 08.04.2015, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Agromec Simian 
SA, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec 
Simian SA, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, respectiv: raport de evaluare nr. 01/08.01.2015 
privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, raport de evaluare nr. 02/08.01.2015 
privind bunul imobil „“Parcela nr 6” a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, al SC Agromec 
Simian SA, intabulată în CF nr. 50364 (nr. CF vechi 41/N) cu nr. Cad. 24/6, compusă din suprafaţa de teren de 12.103 mp şi 
construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 şi C9 în suprafaţă totală de 475,15 mp“, raport de evaluare nr. 03/08.01.2015 
privind bunul imobil „“Parcela nr 2” a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, al SC Agromec 
Simian SA, intabulată în CF nr. 50236 (nr. CF vechi 44/N) cu nr. Cad. 24/2, compusă din suprafaţa de teren de 8.124 mp şi 
construcţiile C16, C17 şi C18, cu folosinţă de depozit carburanţi“, raport de evaluare nr. 04/08.01.2015 privind bunul imobil 
„Patru corpuri ale “Parcelei nr 1” a imobilului Sediul Administrativ din Şimian str. Dc21 nr. 5, jud. Mehedinţi, al SC 
Agromec Simian SA“, raport de evaluare nr. 05/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr 3” a imobilului Sediul 
Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, al SC Agromec Simian SA, intabulată în CF nr. 50367 (nr. CF vechi 45/N) cu 
nr. Cad. 24/3, compusă din suprafaţa de teren de 6.707 mp şi construcţiile C11, C12, C13, C14, C40, C23 şi C42 în 
suprafaţă totală de 2234,67 mp“, raport de evaluare nr. 06/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr. 5” a imobilului 
Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, al SC Agromec Simian SA, intabulată în CF nr. 50365 (CF nr. vechi 
46/N) Şimian, cu nr. Cad. 24/5, compusă din suprafaţa de teren de 3.896 mp şi construcţiile C49, C50, C51, C52, C53, C59 
şi C60 în suprafaţă totală de 1554,42 mp“, raport de evaluare nr. 07/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr. 4” a 
imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, al SC Agromec Simian SA, intabulată în CF nr. 50366 (nr. 
CF vechi 43/N) Şimian, cu nr. Cad. 24/4, compusă din suprafaţa de teren de 8.670 mp şi construcţiile C44, C46, C48 şi C58 
în suprafaţă totală de 2453,66 mp“, raport de evaluare nr. 08/08.01.2015 privind bunul imobil „Imobil în Şimian jud. 
Mehedinţi, intabulat în CF nr. 50368 Şimian cu nr. cad. 27, proprietatea SC Agromec Simian SA din Şimian, compus din 
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suprafaţa de teren intravilan de 8.152 mp şi construcţiile 27-C1, 27-C2, 27-C3, 27-C4, 27-C5 şi 27-C6 în suprafaţă totală de 
1452,83 mp“, raport de evaluare nr. 09/08.01.2015 privind bunul imobil „Imobilul Sediul Administrativ din satul Colibaşi 
comuna Malovăţ, jud. Mehedinţi, al SC Agromec Simian SA, intabulat în CF nr. 50069 cu nr. Cad. 25, compusă din 
suprafaţa de teren de 2700 mp şi construcţiile 25-C1, 25-C2, 25-C3, 25-C4, 25-C5 şi 25-C6 în suprafaţă totală de 516,26 
mp“, raport de evaluare nr. 09a/08.01.2015 privind bunul imobil „Teren intravilan în suprafaţă de 6900 mp în satul 
Răscolești comuna Izvoru Bîrzii jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 50154 (nr. CF vechi 546) Izvoru Bîrzii cu nr. cad. 3, 
proprietatea SC Agromec Simian SA din Şimian“ şi raport de evaluare nr. 09b/08.01.2015 privind bunul imobil „Teren 
intravilan în suprafaţă de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinţi, neintabulat în CF, proprietatea SC 
Agromec Simian SA din Şimian conform Sentință Civilă nr 7002/1995 a Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin“. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec 
Simian SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Agromec Simian SA convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
08.04.2015, orele 1400 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă garantată 
şi bugetară în procent de 2,59384% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
A trimis puncte de vedere în scris următorul creditor: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin, în calitate de avocat, punct de vedere scris cu 
adresa nr. 4856/08.04.2015, care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 58,74336% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor, convocată pentru data de 08.04.2015 ora 1400, cu un procent de 61,33720% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un 
punct de vedere în scris, a hotărât: 
1. ia act de conţinutul rapoartelor de evaluare a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul SC Agromec Simian SA, 
întocmite de evaluator inginer Victor Mihail Cugut şi este de acord cu acestea; 
2. aprobă vânzarea la licitaţie a bunurilor din patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, precum şi cu prevederile 
regulamentelor de vânzare propuse de lichidatorului judiciar, cu excepţia prevederilor privind diminuarea cu mai mult de 
30% a preţului de pornire al licitaţiilor. BRD propune organizarea primelor trei serii de licitaţii, astfel: 
- prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi cel înscris în raportul de evaluare, prima 
licitaţie la un termen de 30 de zile, următoarele licitaţii la un termen de 15 zile; 
- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 25% faţă de preţul înscris în 
raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare; 
- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 30% faţă de preţul înscris în 
raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare. 
Orice ofertă peste 60% din preţul de evaluare, va fi prezentată pentru aprobare Adunării Creditorilor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 55/08.04.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 
08.04.2015, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 09.04.2015, cu adresa nr. 196/09.04.2015. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 08.04.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat 
şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Agromec Simian SA, poziţia 
75 şi a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au trimis puncte de vedere în scris, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 56, din data de 08.04.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6676/10.04.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Documente Agromec Simian SA, poziţia 76. 
Conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 08.04.2015, lichidatorul judiciar a procedat la modificarea 
regulamentelor de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoare, care vor fi depuse la dosarul cauzei la 
termenul din data de 25.05.2015. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piaţă a bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la preţurile de pornire 
stabilite în rapoartele de evaluare, respectiv: 
1. „Parcela nr 6“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50364 (nr. CF vechi 
41/N) cu nr. Cad. 24/6, compusă din suprafaţa de teren de 12.103 mp şi construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 şi C9 
în suprafaţă totală de 475,15 mp, preţ pornire licitaţie 380.245, 00 lei (exclusiv TVA); 
2. „Parcela nr 2“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50236 (nr. CF vechi 
44/N) cu nr. Cad. 24/2, compusă din suprafaţa de teren de 8.124 mp şi construcţiile C16, C17 şi C18, cu folosinţă de depozit 
carburanţi, preţ pornire licitaţie 255.235, 00 lei (exclusiv TVA); 
3. Patru corpuri ale „Parcelei nr 1“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian str. Dc21 nr. 5, jud. Mehedinţi, al SC 
Agromec Simian SA, preţ pornire licitaţie 565.375, 00 lei (exclusiv TVA); 
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4. „Parcela nr 3“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50367 (nr. CF vechi 
45/N) cu nr. Cad. 24/3, compusă din suprafaţa de teren de 6.707 mp şi construcţiile C11, C12, C13, C14, C40, C23 şi C42 
în suprafaţă totală de 2234,67 mp, preţ pornire licitaţie 333.812, 00 lei (exclusiv TVA); 
5. „Parcela nr. 5“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50365 (CF nr. vechi 
46/N) Şimian, cu nr. Cad. 24/5, compusă din suprafaţa de teren de 3.896 mp şi construcţiile C49, C50, C51, C52, C53, C59 
şi C60 în suprafaţă totală de 1554,42 mp“, preţ pornire licitaţie 183.526, 00 lei (exclusiv TVA); 
6. „Parcela nr. 4“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50366 (nr. CF vechi 
43/N) Şimian, cu nr. Cad. 24/4, compusă din suprafaţa de teren de 8.670 mp şi construcţiile C44, C46, C48 şi C58 în 
suprafaţă totală de 2453,66 mp, preţ pornire licitaţie 325.439, 00 lei (exclusiv TVA); 
7. Imobil în Şimian jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 50368 Şimian cu nr. cad. 27, compus din suprafaţa de teren intravilan 
de 8.152 mp şi construcţiile 27-C1, 27-C2, 27-C3, 27-C4, 27-C5 şi 27-C6 în suprafaţă totală de 1452,83 mp, preţ pornire 
licitaţie 109.763, 00 lei (exclusiv TVA); 
8. Imobilul Sediul Administrativ din satul Colibaşi comuna Malovăţ, jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 50069 cu nr. Cad. 
25, compusă din suprafaţa de teren de 2700 mp şi construcţiile 25-C1, 25-C2, 25-C3, 25-C4, 25-C5 şi 25-C6 în suprafaţă 
totală de 516,26 mp, preţ pornire licitaţie 46.958, 00 lei (exclusiv TVA); 
9. Teren intravilan în suprafaţă de 6900 mp în satul Răscolești comuna Izvoru Bîrzii jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 
50154 (nr. CF vechi 546) Izvoru Bîrzii cu nr. cad. 3, preţ pornire licitaţie 77.421, 00 lei (exclusiv TVA); 
10. „Teren intravilan în suprafaţă de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinţi, neintabulat în CF, preţ 
pornire licitaţie 40.753, 00 lei (exclusiv TVA). 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de participare în valoare 
de 10%, din preţul de pornire în contul SC Agromec Simian SA nr. RO 24 BRDE 260SV44502722600 deschis la BRD 
Drobeta-Turnu-Severin şi a actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia până la cel târziu ziua 
anterioară ţinerii licitaţiei. 
Licitaţia pentru bunurile imobile va avea loc în data de 18.05.2015, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting 
SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 01.06.2015 ora 1430, 15.06.2015 ora 1430, 
29.06.2015 ora 1430, 13.07.2015 ora 1430, respectiv la data de 27.07.2015 ora 1430. 
De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar 
a procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la preţurile 
înscrise în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
- combină C 14 U – preţ pornire licitaţie 4.905,00 lei (exclusiv TVA); 
- polizor PD 500 - preţ pornire licitaţie 120,00 lei (exclusiv TVA); 
- transformator electric - preţ pornire licitaţie 1.732,00 lei (exclusiv TVA); 
- grup medie frec. - preţ pornire licitaţie 912,00 lei (exclusiv TVA); 
- grup post trafo - preţ pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); 
- grup post trafo - preţ pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); 
- grup post trafo - preţ pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); 
- aragaz Sanus - preţ pornire licitaţie 87,00 lei (exclusiv TVA); 
- frigider Electrolux - preţ pornire licitaţie 102,00 lei (exclusiv TVA); 
- frigider Husqvarna - preţ pornire licitaţie 93,00 lei (exclusiv TVA); 
- sistem calcul - preţ pornire licitaţie 5,00 lei (exclusiv TVA); 
- mese (8 buc) - preţ pornire licitaţie 393,00 lei (exclusiv TVA); 
- scaune (10 buc) - preţ pornire licitaţie 246,00 lei (exclusiv TVA); 
- birouri (5 buc) - preţ pornire licitaţie 184,00 lei (exclusiv TVA); 
- rafturi (8 buc) - preţ pornire licitaţie 884,00 lei (exclusiv TVA); 
- banc rodaj (7 buc) - preţ pornire licitaţie 777,00 lei (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 04.05.2015, urmând a fi reluată în fiecare zi de miercuri a săptămânii, 
ora 1430 pâna la valorificarea tuturor bunurilor, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 17.04.2015 şi în ziarul local 
Piaţa Severineană din data 17.04.2015, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 0464/17.04.2015 în sumă de 1.288,00 
lei, care a fost achitată cu OP nr. 1, din data de 08.05.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, anunţul a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea 
Licitaţii. 
S-a primit factura fiscală nr. 283/08.05.2015 în sumă de 5.500,00 lei, reprezentând contravaloarea rapoartelor de evaluare 
privind bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, care a fost achitată cu OP nr. 
2/08.05.2015. 
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La data de 04.05.2015, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform 
regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
- combină C 14 U – preţ pornire licitaţie 4.905,00 lei (exclusiv TVA); 
- polizor PD 500 - preţ pornire licitaţie 120,00 lei (exclusiv TVA); 
- transformator electric - preţ pornire licitaţie 1.732,00 lei (exclusiv TVA); 
- grup medie frec. - preţ pornire licitaţie 912,00 lei (exclusiv TVA); 
- grup post trafo - preţ pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); 
- grup post trafo - preţ pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); 
- grup post trafo - preţ pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); 
- aragaz Sanus - preţ pornire licitaţie 87,00 lei (exclusiv TVA); 
- frigider Electrolux - preţ pornire licitaţie 102,00 lei (exclusiv TVA); 
- frigider Husqvarna - preţ pornire licitaţie 93,00 lei (exclusiv TVA); 
- sistem calcul - preţ pornire licitaţie 5,00 lei (exclusiv TVA); 
- mese (8 buc) - preţ pornire licitaţie 393,00 lei (exclusiv TVA); 
- scaune (10 buc) - preţ pornire licitaţie 246,00 lei (exclusiv TVA); 
- birouri (5 buc) - preţ pornire licitaţie 184,00 lei (exclusiv TVA); 
- rafturi (8 buc) - preţ pornire licitaţie 884,00 lei (exclusiv TVA); 
- banc rodaj (7 buc) - preţ pornire licitaţie 777,00 lei (exclusiv TVA). 
La licitaţia organizată în data de 04.05.2015, ora 1430, pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei, respectiv 
combină C 14 U – preţ pornire licitaţie 4.905,00 lei (exclusiv TVA); polizor PD 500 - preţ pornire licitaţie 120,00 lei 
(exclusiv TVA); transformator electric - preţ pornire licitaţie 1.732,00 lei (exclusiv TVA); grup medie frec. - preţ pornire 
licitaţie 912,00 lei (exclusiv TVA); grup post trafo - preţ pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); grup post trafo - preţ 
pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); grup post trafo - preţ pornire licitaţie 338,00 lei (exclusiv TVA); aragaz Sanus - 
preţ pornire licitaţie 87,00 lei (exclusiv TVA); frigider Electrolux - preţ pornire licitaţie 102,00 lei (exclusiv TVA); frigider 
Husqvarna - preţ pornire licitaţie 93,00 lei (exclusiv TVA); sistem calcul - preţ pornire licitaţie 5,00 lei (exclusiv TVA); 
mese (8 buc) - preţ pornire licitaţie 393,00 lei (exclusiv TVA); scaune (10 buc) - preţ pornire licitaţie 246,00 lei (exclusiv 
TVA); birouri (5 buc) - preţ pornire licitaţie 184,00 lei (exclusiv TVA); rafturi (8 buc) - preţ pornire licitaţie 884,00 lei 
(exclusiv TVA); banc rodaj (7 buc) - preţ pornire licitaţie 777,00 lei (exclusiv TVA), s-a înscris un singur ofertant, respectiv 
dna. Ghijan Liliana-Florentina, care a oferit preţurile de pornire a licitaţiei, a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 
100,00 lei cu chitanţa nr. 120/29.04.2015 (sumă care a fost depusă de către lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă 
al debitoarei) şi a depus garanţia de participare la licitaţie în valoare de 1.450,00 lei cu chitanţa nr. 121/29.04.2015 (sumă 
care a fost depusă de către lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă al debitoarei), diferenţa în cuantum de 12.753,01 
lei, urmând a fi consemnată în cel mult 5 zile în contul de faliment al debitoarei SC Agromec Simian SA, conf. art. 444 alin. 
(1) din Codul de procedură civilă. 
La data de 07.05.2015, adjudecatarul bunurilor mobile a achitat şi diferenţa în sumă de 12.753,01 lei, cu depunerea de 
numerar din din data de 07.05.2015, conform dovezii anexate. 
După încasarea integrală a preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul 
dreptului de proprietate, respectiv actul de ajudecare, procesul verbal de predare-primire şi factura fiscală, conform 
dovezilor anexate. 
La data de 18.05.2015, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile, 
existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform 
regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. „Parcela nr 6“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50364 (nr. CF vechi 
41/N) cu nr. Cad. 24/6, compusă din suprafaţa de teren de 12.103 mp şi construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 şi C9 
în suprafaţă totală de 475,15 mp, preţ pornire licitaţie 380.245, 00 lei (exclusiv TVA); 
2. „Parcela nr 2“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50236 (nr. CF vechi 
44/N) cu nr. Cad. 24/2, compusă din suprafaţa de teren de 8.124 mp şi construcţiile C16, C17 şi C18, cu folosinţă de depozit 
carburanţi, preţ pornire licitaţie 255.235, 00 lei (exclusiv TVA); 
3. Patru corpuri ale „Parcelei nr 1“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian str. Dc21 nr. 5, jud. Mehedinţi, al SC 
Agromec Simian SA, preţ pornire licitaţie 565.375, 00 lei (exclusiv TVA); 
4. „Parcela nr 3“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50367 (nr. CF vechi 
45/N) cu nr. Cad. 24/3, compusă din suprafaţa de teren de 6.707 mp şi construcţiile C11, C12, C13, C14, C40, C23 şi C42 
în suprafaţă totală de 2234,67 mp, preţ pornire licitaţie 333.812, 00 lei (exclusiv TVA); 
5. „Parcela nr. 5“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50365 (CF nr. vechi 
46/N) Şimian, cu nr. Cad. 24/5, compusă din suprafaţa de teren de 3.896 mp şi construcţiile C49, C50, C51, C52, C53, C59 
şi C60 în suprafaţă totală de 1554,42 mp“, preţ pornire licitaţie 183.526, 00 lei (exclusiv TVA); 
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6. „Parcela nr. 4“ a imobilului Sediul Administrativ din Şimian județul Mehedinţi, intabulată în CF nr. 50366 (nr. CF vechi 
43/N) Şimian, cu nr. Cad. 24/4, compusă din suprafaţa de teren de 8.670 mp şi construcţiile C44, C46, C48 şi C58 în 
suprafaţă totală de 2453,66 mp, preţ pornire licitaţie 325.439, 00 lei (exclusiv TVA); 
7. Imobil în Şimian jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 50368 Şimian cu nr. cad. 27, compus din suprafaţa de teren intravilan 
de 8.152 mp şi construcţiile 27-C1, 27-C2, 27-C3, 27-C4, 27-C5 şi 27-C6 în suprafaţă totală de 1452,83 mp, preţ pornire 
licitaţie 109.763, 00 lei (exclusiv TVA); 
8. Imobilul Sediul Administrativ din satul Colibaşi comuna Malovăţ, jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 50069 cu nr. Cad. 
25, compusă din suprafaţa de teren de 2700 mp şi construcţiile 25-C1, 25-C2, 25-C3, 25-C4, 25-C5 şi 25-C6 în suprafaţă 
totală de 516,26 mp, preţ pornire licitaţie 46.958, 00 lei (exclusiv TVA); 
9. Teren intravilan în suprafaţă de 6900 mp în satul Răscolești comuna Izvoru Bîrzii jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 
50154 (nr. CF vechi 546) Izvoru Bîrzii cu nr. cad. 3, preţ pornire licitaţie 77.421, 00 lei (exclusiv TVA); 
10. „Teren intravilan în suprafaţă de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinţi, neintabulat în CF, preţ 
pornire licitaţie 40.753, 00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 18.05.2015, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a se relua, în aceleaşi condiţii la data de 
01.06.2015, ora 1430. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea 
bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA. 
Termen procedural: 25.05.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


