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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 10, data emiterii: 15.06.2015 

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. 122 alin. 1 
din Legea privind procedura insolvenţei, comunică raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 
creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 1, astfel întocmite, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire pentru debitorul 

SC Farmexim Est SRL 
Număr dosar: 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Camelia Aurora Falcan. 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Farmexim Est SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 24.09.2014-15.06.2015, a fost valorificat 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* la preţul de 164.064,00 lei. 
De asemenea, a fost încasată suma de 300,00 lei reprezentând contravaloare caiet de sarcini.  
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 24.09.2014-15.06.2015 s-a încasat suma 
totală de 90.562,28 lei, compusă din: 
- recuperări creanţe - Casa de Sănătate Mehedinţi – 90.560,00 lei; 
- dobânzi bancare – 2,28 lei. 
Suma totală încasată în perioada 24.09.2014-15.06.2015 este de 254.926,28 lei. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului/lichidatorului judiciar – Onorariul lichidatorului judiciar a fost 
stabilit prin hotărârea Adunării Creditorilor din şedinţa din data de 27.05.2014, după cum urmează: un onorariu lunar de 
1.500,00 lei + TVA şi o cotă variabilă de 5% din sumele efectiv distribuite creditorilor. 
Astfel, onorariul lunar cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 24.09.2014-23.06.2015, este în sumă de 13.500,00 lei 
(9 luni x 1.500,00 lei/lună) la care se adaugă TVA în sumă de 3.240,00 lei. 
Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 24.09.2014-23.06.2015 este în sumă de 10.000,00 lei 
(200.000,00 * 5%), la care se adaugă TVA în sumă de 2.400,00 lei.  
Având în vedere cele menţionate mai sus, onorariul total al lichidatorului judiciar este în sumă de 29.140,00 lei din care 
TVA 5.640,00 lei. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – 
Însumând soldul iniţial de 0,00 lei la data de 01.02.2014, cu sumele încasate în perioada 24.09.2014-15.06.2015, rezultă un 
disponibil în sumă de 254.926,28 lei. 
După scăderea onorariului cuvenit lichidatorului judiciar  şi a TVA –ului aferent, rămâne un disponibil în sumă de 
225.786,28 lei. 
Sumele încasate au fost repartizate după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 9.279,67 lei (energie termică, utilităţi asociaţie, onorarii, anunţuri publicitare, confecţionat bannere, 
taxe PTTR, utilităţi, conform anexei nr. 1); 
- comisioane bancare – 204,44 lei; 
- impozit local – 1.748,00 lei; 
- 2% fond lichidare – 5.098,53 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, prevăzute la punctul nr. 4, rezultă un disponibil în sumă de 209.455,64 lei. 
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Analizând cheltuielile de procedură efectuate, se constată că bunurile încasate în perioada 24.09.2014-15.06.2015, se referă 
atât la creanţe încasate, care sunt garantate în favoarea creditorului Farmexim SA, cât şi la bunuri imobile garantate în 
favoarea BCR SA. Având în vedere acest aspect, cheltuielile de procedură efectuate în această perioadă se împart în 2 
categorii, respectiv cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte. 
Cheltuielile directe aferente creanţelor garantate în favoarea Farmexim SA sunt în sumă de 6.221,88 lei şi sunt prezentate 
în anexa nr. 2 la raport. 
Cheltuielile indirecte aferente procedurii sunt în sumă totală de 23.069,34 lei, din care creditorul Farmexim SA urmează să 
suporte suma de 8.205,76 lei, cheltuieli repartizate asupra creanţei încasate conform bazei de calcul stabilite în anexa nr. 5 la 
raport (35,57%). 
Făcând diferenţa între totalul cheltuielilor indirecte efectuate în procedură (23.069,34 lei) şi cheltuielile indirecte suportate 
de creditorul Farmexim SA (8.205,76 lei) rezultă un total de 14.863,58 lei, cheltuieli indirecte, care trebuie suportate de 
către creditorul garantat BCR SA. 
Însumând cheltuielile indirecte în sumă de 14.863,58 lei cu cheltuielile directe în sumă de 16.179,41 lei, conform anexei nr. 
6, rezultă că BCR SA trebuie să suporte din totalul cheltuielilor de procedură, care includ şi onorariul lichidatorului judiciar, 
suma de 31.042,99 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, suportate de creditorul garantat BCR SA din valoarea încasată pentru imobilul ce 
face obiectul prezentei distribuiri, rezultă suma de 133.021,01 lei, din care propunem a se distribui către BCR SA suma de 
128.860,00 lei. 
De asemenea, după scăderea cheltuielilor de procedură, suportate de creditorul garantat Farmexim SA în sumă de 14.427,64 
lei (6.221,88 lei + 8.205,76 lei) din creanţele recuperate de la Casa de Sănătate Mehedinţi, rezultă suma de 76.132,36 lei, 
din care propunem a se distribui către Farmexim SA suma de 71.140,00 lei. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, sumele propuse a fi distribuite sunt în sumă totală de 200.000,00 lei. 
5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 9.455,64 lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 1 
Număr dosar : 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Camelia Aurora Falcan. 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Farmexim Est SRL 

1. Creanţe garantate 
Nr. crt. Creditor Valoare creanţă acceptată 

rămasă nedistribuită 
Sumă distribuită Observaţii 

1. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA 171.420,51 lei 128.860,00lei  
2. FARMEXIM SA 305.786,29 lei 71.140,00 lei  
 Total sume distribuite  200.000,00 lei  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 9.455,64 lei necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare. 
Termen procedural: 24.06.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


