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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 93, data emiterii: 07.09.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Tomis Agrovet SRL, cod de identificare fiscală 2477821, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/1023/1992. 
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 lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tomis Agrovet SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 655/F din şedinţa publică din data de 24.11.2011, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9657/101/2010, 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 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr 
de 5(cinci) 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 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 pentru debitorul SC Tomis Agrovet SRL 
Număr dosar: 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Tomis Agrovet 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. 8776/05.05.2016, a raportului 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 91, din data de 05.05.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 91, din data de 05.05.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Tomis Agrovet. 
La data de 05.05.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta 
Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la preţurile de 
pornire stabilite în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
21.03.2016, după cum urmează: 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV – 1.590,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 05.05.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi 
condiţii la data de 12.05.2016, ora 1400. 
De asemenea, la data de 12.05.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat 
în Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la preţurile de 
pornire stabilite în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
21.03.2016, după cum urmează: 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
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- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV – 1.590,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 12.05.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, urmând a publica un nou anunţ de 
vânzare. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la preţurile de pornire stabilite 
în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 21.03.2016, după cum 
urmează: 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV – 1.590,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA). 
Licitaţia va avea loc în data de 19.05.2016, ora 1400, iar în situaţia în care bunurilor nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleaşi condiţii, în data de 02.06.2016, ora 1400, în data de 09.06.2016, ora 1400, în data de 16.06.2016, ora 
1400, 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 pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis 
Agrovet SRL, a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 17.05.2016 şi în ziarul local Piaţa 
Severineană din data de 17.05.2016, conform dovezilor anexate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat anunţul pe site-uri de publicitate, respectiv: olx.ro, Locbun.ro, precum şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Licitaţii. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 2081/17.05.2016 în sumă de 664,00 lei de către SC Piaţa 
Severineană SRL, care urmează a fi achitată pe măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare. 
La licitaţia organizată la data de 19.05.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting 
SPRL situat în Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, pentru bunul mobil 
*Autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV*– preţ pornire licitaţie 1.590,00 lei (inclusiv TVA), s-a înscris un singur 
pfertant, respectiv domnul Zanfir Vasilică, domiciliat în oraş Piatra-Olt, str. Crîngul Ursului, nr. 12, judeţul Olt, CNP 
1711120284371, ce se legitimează cu C.I. seria OT nr. 534329, emis de SPCLEP Piatra Olt, la data de 15.11.2011, care 
a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 250,00 lei cu chitanţa nr. 165/18.05.2016 şi a depus garanţia de participare 
la licitaţie în valoare de 160,00 lei cu chitanţa nr. 166/18.05.2016. 
Bunul mobil, respectiv *Autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV* a fost adjudecat de domnul Zanfir Vasilică, domiciliat 
în oraş Piatra-Olt, str. Crîngul Ursului, nr. 12, judeţul Olt, CNP 1711120284371, ce se legitimează cu C.I. seria OT nr. 
534329, emis de SPCLEP Piatra Olt, la data de 15.11.2011, la preţul de 1.590,00 lei din care TVA în sumă de 265,00 
lei. 
Diferenţa de preţ în sumă de 1.430,00 lei va fi depusă în termen de 5 (cinci) zile, în contul de faliment al debitoarei SC 
Tomis Agrovet SRL, nr. RO48RNCB0179034570580028, deschis la BCR Drobeta-Turnu-Severin, potrivit art. 444 alin. 
1 C.pr.civ. 
S-a atras atenţia adjudecatarului asupra sancţiunii nedepunerii preţului, prevăzută de art. 444 alin. 2 C.pr.civ. 
La data de 19.05.2016, adjudecatarul bunului mobil *Autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV*, respectiv domnul Zanfir 
Vasilică a achitat şi diferenţa de preţ în cuantum de 1.430,00 lei cu chitanţa nr. 167/19.05.2016, conform dovezii 
anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/19.05.2016, procesul verbal de predare primire din data de 19.05.2016 
şi factura fiscală nr. 165/18.05.2016, pentru bunul mobil *Autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV* către domnul Zanfir 
Vasilică în sumă de 1.590,00 lei, conform dovezilor anexate. 
Sumele încasate au fost depuse de lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Tomis Agrovet 
SRL la data de 23.05.2016 şi au fost utilizate în vederea achitării facturilor nr. 0473/20.04.2015, nr. 0778/03.07.2015 şi 
nr. 1248/27.10.2015 către Piaţa Severineană SRL, reprezentând cheltuieli privind publicarea anunţurilor de vânzare, 
conform dovezii anexate. 
De asemenea, în vederea valorificării bunurilor mobile şi imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC 
Tomis Agrovet SRL, respectiv, 
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- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA), 
la preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din 
data de 21.03.2016, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta Turnu Severin, 
str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, au fost organizate licitaţii după cum urmează: la data de 
02.06.2016, ora 1400, la data de 09.06.2016, ora 1400 şi la data de 16.06.2016.2016, ora 1400, licitaţii la care nu s-a 
prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând 
să publice un nou anunţ de vânzare, conform proceselor verbale anexate. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la preţurile de pornire stabilite 
în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 21.03.2016, după cum 
urmează: 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA). 
Licitaţia va avea loc în data de 23.06.2016, ora 1400, iar în situaţia în care bunurilor nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleaşi condiţii, în data de 30.06.2016, ora 1400, în data de 07.07.2016, ora 1400, în data de 14.07.2016, ora 
1400, respectiv la data de 21.07.2016, ora 1400, 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 pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis 
Agrovet SRL, a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 14.06.2016 şi în ziarul local Piaţa 
Severineană din data de 14.06.2016, conform dovezilor anexate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat anunţul pe site-uri de publicitate, respectiv: olx.ro, Locbun.ro, precum şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Licitaţii. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 2223/14.06.2016 în sumă de 642,00 lei de către SC Piaţa 
Severineană SRL, care urmează a fi achitată pe măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare. 
La data de 23.06.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta 
Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la preţurile de 
pornire stabilite în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
21.03.2016, după cum urmează: 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 23.06.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi 
condiţii la data de 30.06.2016, ora 1400. 
De asemenea, în vederea valorificării bunurilor mobile şi imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC 
Tomis Agrovet SRL, respectiv, 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
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Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA), 
la preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din 
data de 21.03.2016, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta Turnu Severin, 
str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, au fost organizate licitaţii după cum urmează: la data de 
30.06.2016, ora 1400, la data de 07.07.2016, ora 1400, la data de 14.07.2016, ora 1400 şi la data de 21.07.2016, ora 1400, 
licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, 
lichidatorul judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare, conform proceselor verbale anexate. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la preţurile de pornire stabilite 
în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 21.03.2016, după cum 
urmează: 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA). 
Licitaţia va avea loc în data de 04.08.2016, ora 1400, iar în situaţia în care bunurilor nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleaşi condiţii, în data de 18.08.2016, ora 1400, în data de 01.09.2016, ora 1400, în data de 15.09.2016, ora 
1400, respectiv la data de 29.09.2016, ora 1400, 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 pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis 
Agrovet SRL, a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 26.07.2016 şi în ziarul local Piaţa 
Severineană din data de 26.07.2016, conform dovezilor anexate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat anunţul pe site-uri de publicitate, respectiv: olx.ro, Locbun.ro, precum şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Licitaţii. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 2365/26.07.2016 în sumă de 610,00 lei de către SC Piaţa 
Severineană SRL, care urmează a fi achitată pe măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare. 
La data de 04.08.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta 
Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la preţurile de 
pornire stabilite în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
21.03.2016, după cum urmează: 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 04.08.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi 
condiţii la data de 18.08.2016, ora 1400. 
De asemenea, în vederea valorificării bunurilor mobile şi imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC 
Tomis Agrovet SRL, respectiv, 
- Teren cu ST măsurată = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Construcţii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp 
(Ateliere, Magazii şi Anexe), înscrise în Cartea Funciară nr. 50117 a comunei Şimian, având număr cadastral 20 pentru 
Teren, respectiv 20-C1, 20-C2, 20-C3 pentru Construcţii, situată în intravilanul localităţii Şimian, str. 31, nr. 2, jud. 
Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 155.000,00 lei (exclusiv TVA); 
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- teren în suprafaţă de 1.231 mp înscris în Cartea Funciară nr. 466/N a Comunei Izvoru Bârzii, având număr cadastral 
524, situat în intravilanul localităţii Halânga, comuna Izvoru Bârzii T41 P1096/1, jud. Mehedinţi - preţ pornire licitaţie 
13.540,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA), 
la preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din 
data de 21.03.2016, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta Turnu Severin, 
str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, au fost organizate licitaţii după cum urmează: la data de 
18.08.2016, ora 1400 şi la data de 01.09.2016, ora 1400, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece 
bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la data de15.09.2016, 
ora 1400, conform proceselor verbale anexate. 
S-a primit Notificarea nr. 44711/08.06.2016 de la Tonescu Finance SRL, prin care s-a adus la cunoştinţă că, prin 
Contractul de cesiune încheiat la data de 08.06.2016, Banca Comercială Română SA (cedentul) a cesionat către 
Tonescu Finance SRL, toate drepturile şi obligaţiile cedentului în baza contractelor de credit sau în legătură cu acesta, 
inclusiv drepturile litigioase, precum şi contractele de garanţie accesorii, inclusiv contractul/contractele de ipotecă 
imobiliare, iar cedentul nu mai este deţinătorul legal al acestor drepturi şi obligaţii, solicitând ca orice comunicare cu 
privire la toate actele procedurale, ce vor fi efectuate în dosarul nr. 4364/101/2012, să fie transmise la următoarea 
adresă: Asset Portfolio Servicing Romania SRL, Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 246C, Clădirea SkyTower, etaj 11, 
sector 1, Tel.: 021-527.26.03, Fax: 0372-876.511, e-mail: ro_largecorporate@aps-holding.com, precum şi îndeplinirea 
formalităţilor relevante pentru actualizarea tabelului de creanţe. 
În baza Notificării nr. 44711/08.06.2016, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat 
rectificat II al creanţelor împotriva debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, în sensul că a înlocuit în categoria creanţelor 
garantate, Banca Comercială Română SA cu Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca 
Comercială Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL. 
Tabelul definitiv consolidat rectificat II al creanţelor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 01.09.2016, 
cu adresa nr. 321/01.09.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat rectificat II al creanţelor, nr. 92, din data de 31.08.2016, a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 07.09.2016, conform dovezii anexate, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Tomis Agrovet SRL. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea 
bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 08.09.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 
 


