
1 

 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 12, data emiterii: 24.06.2015 

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. 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 4 (patru) 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. 8197/06.05.2015, 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. 9, din data de 05.05.2015, conform dovezii anexate. 
Rportul de activitate, nr. 9, din data de 05.05.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Farmexim Est SRL, poziţia 11. 
La licitaţia organizată în data de 27.05.2015, ora 1400, pentru 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* - preţ pornire licitaţie 
164.064,00 lei, s-a înscris la licitaţie un singur ofertant, respectiv doamna Surugiu Mioara, cu domiciliul în municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 41, bl. N5, sc. 4, et. 1, ap. 5, jud. Mehedinţi, CNP 2680804250531, ce se 
legitimează cu C.I. seria MH nr. 429798, emis de SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin, la data de 02.09.2013, care a oferit 
preţul de pornire a licitaţiei de 164.064,00 lei şi a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 300,00 lei cu chitanţa nr. 
123/19.05.20152015 (sumă care a fost depusă în contul unic de insolvenţă al debitorului SC Farmexim Est SRL de către 
lichidatorul judiciar, conform depunerii de numerar din data de 19.05.2015) şi a depus garanţia de participare la licitaţia 
în valoare de 16.406,40 lei cu chitanţa depunerea de numerar din data de 19.05.2015, diferenţa în cuantum de 
147.657,60lei, urmând a fi consemnată în cel mult 30 de zile în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Farmexim Est 
SRL, potrivit art. 512 C. Proc. Civ. 
S-a atras atenţia adjudecatarului asupra consecinţei nedepunerii preţului, prevăzută de art. 513 C. Proc. Civ.  
Conform art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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*, înstrăinat de 
lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiunilor sale este dobândit liber de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale 
mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. 
La data de 02.06.2015, adjudecatarul bunului 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* a achitat şi diferenţa de preţ în valoare de 
147.657,60 lei cu depunerea de numerar din data de 02.06.2015 în sumă de 147.657,40 şi cu chitanţa nr. 124/02.06.2015 
în sumă de 0,20 lei, conform dovezilor anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/02.06.2015, procesul verbal de predare primire din data de 02.06.2015 
şi factura fiscală nr. 66/02.06.2015 în sumă de 164.064,00 lei, conform dovezilor anexate. 
La data de 03.06.2015 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Farmexim Est SRL, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi dna. Surugiu Mioara, în calitate de cumpărător, în baza procesului verbal de licitaţie 
nr. 1/27.05.2015 şi a actului de adjudecare nr. 2/02.06.2015, privind bunul imobil *Farmacie situată în Drobeta-Turnu-
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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*. Contractul de 
vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr. 1153/03.06.2015. 
Cu adresa nr. 301/03.06.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului Asociaţiei de proprietari nr. 50, 
lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice valoarea cheltuielilor de întreţinere aferente perioadei 12.03.2014 (data 
deschiderii procedurii de faliment) – 27.05.2015 (data valorificării imobilului) pentru 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*, 
precum şi o copie de pe fişa imobilului în care sunt evidenţiate cheltuielile lunare şi contul în care să vireze suma 
respectivă. 
La data de 05.06.2015, lichidatorul judiciar s-a deplasat la Asociaţia de proprietari nr. 6, unde a primit o copie de pe fişa 
imobilului în care sunt evidenţiate cheltuielile lunare, cheltuieli care sunt în sumă de 833,88 lei. 
Cu adresa nr. 302/03.06.2015, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de 
Impozite şi Taxe Locale sub nr. 8206/04.06.2015, lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice valoarea impozitului 
datorat pentru imobilul *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*, proprietatea debitoarei SC Farmexim Est SRL, aferent perioadei 
12.03.2014 (data deschiderii procedurii de faliment) – 27.05.2015 (data valorificării imobilului), fără majorări şi 
penalităţi. 
De asemenea, a solicitat radierea acestui imobil din evidenţele fiscale ale SC Farmexim Est SRL. 
S-a primit adresa nr. 8206/05.06.2015 de la U.A.T. Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin 
care a comunicat că impozitul datorat pentru imobilul situat în Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Mihai Viteazu, nr 16A, 
bloc M11, sc.3, parter, judeţul Mehedinţi este în sumă de 1.748,00 lei. 
Lichidatorul judiciar a solicitat prin mail creditorului BRD Groupe Societe SA, la data de 17.06.2015, să-i comunice 
dacă, creanţa BRD GSG SA în sumă de 278.551,77 lei este creanţă garantată sau creanţă chirografară. 
În situaţia în care apreciază că este creanţă garantată, va rugam să-i comunice bunurile care au fost luate în garanţie cu 
ocazia acordării creditului. 
Din informaţiile lichidatorului judiciar, garanţiile BRD GSG SA au fost colaterale, iar în situaţia în care aceste 
informaţii sunt reale, apreciază că fostul lichidator judiciar, în mod eronat, a înscris în tabelul de creanţe creditorul BRD 
GSG SA cu creanţă garantată. 
De asemenea, a comunicat că sumele încasate din recuperarea creanţelor şi valorificarea bunurilor sunt garantate în 
favoarea BCR SA si Farmexim SA Bucureşti. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 
creanţelor, nr. 10, din data de 15.06.2015 şi planul de distribuire între creditori, nr. 1, din data de 15.06.2015, pentru 
debitoarea SC Farmexim Est SRL (sume încasate din valorificarea bunului 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*), care a fost depus 
la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 18.06.2015, cu adresa nr. 328/18.06.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire a fost publicat şi 
poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, client 
Farmexim Est SRL, poziţia nr. 12. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea notificării privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea 
de creanţe, nr. 11, din data de 18.06.2015, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
11336/19.06.2015, conform dovezii anexate. 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe a 
fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica 
Portofoliu, client Farmexim Est SRL, poziţia nr. 13. 
Pentru termenul din data de 03.06.2015 privind dosarul nr. 1474/101/2014/a10 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
având ca obiect „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“, lichidatorul judiciar a formulat Răspuns la întâmpinare, care a fost depusă la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 27.05.2015, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarelor asociate aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi. 
Situaţia dosarelor asociate aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi este prezentată în tabelul de mai jos: 

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 10.06.2015: 
Amână cauza la data de 09.09.2015, în vederea 

precizării acţiunii. 
Termen de judecată: 09.09.2015 

2. 1474/101/2014/a3 
Cerere anulare act fraudulos 

costând în contractul de vânzare 
Soluţia la termenul din data de 03.06.2015: 
Conexează cauza nr. 1474/101/2014/a10 la 
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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. 

cauza nr. 1474/101/2014/a3. Se vor emite 
adrese către Ministerul Sănătăţii si Colegiul 
Farmaciştilor Mehedinţi. Se va emite adresa 

către ANEVAR Bucureşti. Amână cauza la 24 
iunie 2015, în vederea administrării 

probatoriului, pentru când părţile prezente au 
termen în cunoştinţă. 

Termen de judecată: 24.06.2015 

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 03.06.2015: 
Amână cauza la 24 iunie 2015, pentru când va 
fi citat pârâtul cu menţiunea de a se prezenta 

pentru a răspunde la interogatoriu. 
Termen de judecată: 24.06.2015 

4. 1474/101/2014/a7 

Cerere anulare act fraudulos 
constând plata sumei de 

44.900,00 lei efectuată de SC 
Farmexim Est SRL către SC 

Hexal SRL 

Soluţia la termenul din data de 10.06.2015: 
Desemnează curatorul special Dinca 

Eugenia,pentru pârâta SC Farmexim Est SRL, 
cu un onorariu provizoriu de 200 lei, în sarcina 
reclamantului. Amână cauza la 09.09.2015, în 

vederea îndeplinirii procedurii de citare cu 
pârâta. 

Termen de judecată: 24.06.2015 

5. 1474/101/2014/a8 

Cerere anulare act fraudulos 
constând plata sumei de 

40.000,00 lei şi a sumei de 
44.900,00 lei efectuată de SC 
Farmexim Est SRL către SC 

Biopharma SRL 

Soluţia la termenul din data de 03.06.2015: 
Dispune citarea pârâtei Farmexim Est SRL, 

prin publicitate. Desemnează curatorul special 
Mihai Milada, cu un onorariu provizoriu de 200 
lei. Amână cauza la 24 iunie 2015, în vederea 
îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta, care 

va fi citată cu copie acţiune. 
Termen de judecată: 24.06.2015 

6. 1474/101/2014/a9 

Cerere anulare act fraudulos 
constând plata sumei de 

46.600,00 lei şi a sumei de 
44.900,00 lei efectuată de SC 

Farmexim Est SRL către SC Dual 
Caresolution SRL 

Soluţia la termenul din data de 03.06.2015: 
Dispune citarea pârâtei Farmexim Est SRL, 

prin publicitate. Desemnează curatorul special 
Popescu Costinel, cu un onorariu provizoriu de 

200 lei. Amână cauza la 24 iunie 2015,in 
vederea îndeplinirii procedurii de citare cu 
pârâta, care va fi citată cu copie acţiune. 

Termen de judecată: 24.06.2015 

7. 1474/101/2014/a10 

Cerere anulare act fraudulos 
costând în contractul de vânzare 

de fond de comerţ nr. 
350/10.01.2014 atestat de C.I. de 
Avocat Dumitraşcu Dragoş Dan 
prin încheierea de dată certă nr. 
350/10.01.2014, contract prin 

care a fost transferat patrimonial 
către SC Biopharma Est SRL 

Soluţia la termenul din data de 03.06.2015: 
Conexează cauza nr.1474/101/2014/a10 la 

cauza nr.1474/101/2014/a3. 
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autorizaţia de funcţionare 
farmacie nr. 6968/EN 3026 şi 
fondul de comerţ cu bunurile 

aferente 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 24.06.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


