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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 79, data emiterii: 07.03.2017 

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 lichidator 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. 122 
alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunică raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 2, 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 nr. 2 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. 122 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Agromec Simian SA 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 23.09.2016-07.03.2017 s-au valorificat următoarele bunuri 
imobile din proprietatea debitoarei SC Agromec Simian SA: 
La licitaţia organizată în data de 19.01.2017, a fost valorificat bunul imobil Proprietate imobiliară – Teren intravilan şi 
construcţii - *„Parcela nr. 5“ situată în comuna Şimian, județul Mehedinţi, compusă din teren intravilan în suprafaţă de 
3.896 mp, cu nr. Cadastral 24/5, înscris în Cartea Funciară nr. 50365 Şimian (nr. CF vechi 46) şi următoarele construcţii: C1 
– sediul Agromec Simian SA – cu nr. Cadastral 24/5-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50365 Şimian - compus din: Hală 
cu S

c
 = 1.352 mp, Posttrafo cu S

c
 = 18,37 mp, Posttrafo cu S

c
 = 10,86 mp, Posttrafo cu S

c
 = 9,76 mp, Depozit cu S

c
 = 

128,25 mp şi WC cu S
c
 = 13,59 mp, la preţul de 109.197,97 lei, din care TVA în sumă de 17.434,97 lei, grevat de sarcini în 

favoarea Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin. 
La licitaţia organizată în data de 16.02.2017, au fost valorificate următoarele bunuri imobile: 
- *Proprietate imobiliară – Teren intravilan şi construcţii situat în sat Colibaşi, comuna Malovăţ, județul Mehedinţi, 
compusă din teren intravilan în suprafaţă de 2.700 mp, cu nr. Cadastral 25, înscris în Cartea Funciară nr. 50069 Şimian (nr. 
CF vechi 2) şi următoarele construcţii: C1 – platformă utilaje cu S

c
 = 117,60 mp – cu nr. Cadastral 25-C1, înscrisă în Cartea 

Funciară nr. 50069 Malovăţ, C2 – atelier cu S
c
 = 93,86 mp – cu nr. Cadastral 25-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 

Malovăţ, C3 – birouri cu S
c
 = 113,70 mp – cu nr. Cadastral 25-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C4 – 

anexa cu S
c
 = 3,60 mp – cu nr. Cadastral 25-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C5 – copertina cu S

c
 = 

67,50 mp – cu nr. Cadastral 25-C5, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C6 – copertina cu S
c
 = 120 mp – cu nr. 

Cadastral 25-C6, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ*, la preţul de 27.940,01 lei, din care TVA în sumă de 
4.461,01 lei, grevat de sarcini în favoarea D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. 
- *Proprietate imobiliară – Teren intravilan şi construcţii - „Parcela nr 3“ situată în comuna Şimian, județul Mehedinţi, 
compusă din teren intravilan în suprafaţă de 6.707 mp, cu nr. Cadastral 24/3, înscris în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian 
(nr. CF vechi 45) şi următoarele construcţii: C11 – magazie cu S

c
 = 120 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C11, înscrisă în Cartea 

Funciară nr. 50367 Şimian, C12 – magazie cu S
c
 = 219 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C12, înscrisă în Cartea Funciară nr. 

50367 Şimian, C13 – magazie cu S
c
 = 26,25 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C13, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, 

C14 – magazie cu S
c
 = 50,02 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C14, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C40 – hală cu 

S
c
 = 267,94 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C40, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C23 – copertină cu S

c
 = 194,70 

mp – cu nr. Cadastral 24/3-C23, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C42 – hală cu S
c
 = 1356,76 mp – cu nr. 

Cadastral 24/3-C42, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian*, la preţul de 198.618,14 lei, din care TVA în sumă de 
31.712,14 lei, grevat de sarcini în favoarea BRD GSG SA Sucursala Drobeta-Turnu-Severin. Pentru acest imobil s-a încasat, 
până la acrastă dată, numai garanţia de participare la licitaţie în sumă de 16.691,00 lei. 
- *Proprietate imobiliară – Teren intravilan şi construcţii - „Parcela nr 6“ situată în comuna Şimian, județul Mehedinţi, 
compusă din teren intravilan în suprafaţă de 12.103 mp, cu nr. Cadastral 24/6, înscris în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian 
(nr. CF vechi 41) şi următoarele construcţii: C1 – anexă cu S

c
 = 14,18 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C1, înscrisă în Cartea 
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Funciară nr. 50364 Şimian, C2 – garaj cu S
c
 = 11,25 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 

Şimian, C3 – garaj cu S
c
 = 12,50 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C4 – anexă 

cu S
c
 = 32,50 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C5 – magazie cu S

c
 = 61,60 mp 

– cu nr. Cadastral 24/6-5, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C6 – padoc cu S
c
 = 90,00 mp – cu nr. Cadastral 

24/6-C6, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C7 – padoc cu S
c
 = 90,00 mp – cu nr. Cadastral 24/6-7, înscrisă în 

Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C8 – padoc cu S
c
 = 82,15 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C8, înscrisă în Cartea Funciară nr. 

50364 Şimian, C9 – padoc cu S
c
 = 81,00 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C9, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian*, la 

preţul de 226.245,78 lei, din care TVA în sumă de 36.123,28 lei, grevat de sarcini în favoarea BRD GSG SA Sucursala 
Drobeta-Turnu-Severin. Pentru acest imobil s-a încasat, până la acrastă dată, numai garanţia de participare la licitaţie în 
sumă de 19.012,25 lei. 
La licitaţia organizată în data de 17.02.2017 a fost valorificat bunul imobil *„Parcela nr. 4“ situat în Şimian județul 
Mehedinţi, compusă din teren intravilan în suprafaţă de 8.670 mp, cu nr. Cadastral 24/4, înscris în Cartea Funciară nr. 50366 
Şimian (nr. CF vechi 43) şi următoarele construcţii: Hală având S

c
 = 1.462,01 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C1, înscrisă în 

Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Hală având S
c
 = 805,67 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 

50366 Şimian, Centrală termică având S
c
 = 110,98 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 

Şimian şi Copertină având S
c
 = 75 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian*, la preţul de 

114.000,00 lei, din care TVA în sumă de 18.201,68 lei, grevat de sarcini în favoarea Geyer & Buchegger Leasing GMBH. 
Pentru acest imobil s-a încasat, până la acrastă dată, numai garanţia de participare la licitaţie în sumă de 11.400,00 lei. 
Precizăm faptul că s-a încasat integral preţul pentru următoarele imobile: 
- Proprietate imobiliară – Teren intravilan şi construcţii - *„Parcela nr. 5“ situată în comuna Şimian, județul Mehedinţi, 
compusă din teren intravilan în suprafaţă de 3.896 mp şi construcţii, la preţul de 109.197,97 lei, din care TVA în sumă de 
17.434,97 lei, grevat de sarcini în favoarea Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin; 
- *Proprietate imobiliară – Teren intravilan şi construcţii situat în sat Colibaşi, comuna Malovăţ, județul Mehedinţi, 
compusă din teren intravilan în suprafaţă de 2.700 mp şi construcţii, la preţul de 27.940,01 lei, din care TVA în sumă de 
4.461,01 lei, grevat de sarcini în favoarea D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. 
De asemenea, pentru celelalte bunuri imobile menţionate mai sus s-a încasat garanţia de participarea la licitaţie, distribuirea 
sumelor urmând să se facă după încasarea integrală a preţurilor. 
Suma totală încasată pentru toate imobilele menţionate mai sus este de 184.241,23 lei, din care TVA aferent bunurilor 
încasate integral, ce fac obiectul prezentei distribuiri 21.895,98 lei. 
De asemenea, în aceeaşi perioadă s-au încasat dobânzi în sumă de 44,22 lei şi caiete de sarcini în sumă de 1.500,00 lei din 
care TVA în sumă de 239,50 lei. 
Valoarea totală încasată în perioada 23.09.2016-07.03.2017 este de 185.785,45 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 23.09.2016-07.03.2017 nu s-au încasat 
sume din recuperări creanţe. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar - Onorariul lichidatorului judiciar a fost stabilit prin 
hotărârea Adunării Creditorilor din şedinţa din data de 04.02.2015, după cum urmează: un onorariu de 5.000,00 lei pe toată 
durata falimentului şi un onorariu de succes în procent de 2% din totalul sumei distribuite în primul an de faliment şi 1% din 
sumele distribuite începând cu anul doi de faliment până la închiderea insolvenţei. 
Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 23.09.2016-07.03.2017 este în sumă de 1.636,50 lei 
(163.649,97 lei * 1%), la care se adaugă TVA în sumă de 311,00 lei.  
Având în vedere cele menţionate mai sus, onorariul total al lichidatorului judiciar este în sumă de 1.947,50 lei (inclusiv 
TVA). 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – 
Însumând soldul iniţial de 12.117,87 lei la data de 22.09.2016, cu sumele încasate în perioada 23.09.2016-07.03.2017, 
rezultă un disponibil în sumă de 197.903,32 lei. 
După scăderea onorariului cuvenit lichidatorului judiciar  şi a TVA –ului aferent, rămâne un disponibil în sumă de 
195.955,82 lei. 
Sumele încasate au fost utilizate după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 2.729,00 lei (anunţuri publicitare, conform anexei nr. 1); 
- comisioane bancare – 155,03 lei; 
- 2% fond lichidare – 3.273,00 lei (163.649,97 x 2%); 
- TVA de plată din procedură – 22.135,00 lei. 
Total cheltuieli de procedură: 6.157,03 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, a rămas un disponibil în sumă de 189.798,79 lei. 

Obiectul acestei distribuiri îl face cele două proprietăţi pentru care a fost încasat integral preţul, respectiv: 
- Proprietate imobiliară – Teren intravilan şi construcţii - *„Parcela nr. 5“ situată în comuna Şimian, județul Mehedinţi, 
compusă din teren intravilan în suprafaţă de 3.896 mp şi construcţii, la preţul de 109.197,97 lei, din care TVA în sumă de 
17.434,97 lei, grevat de sarcini în favoarea Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin. 
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După repartizarea cheltuielilor de procedură aferente acestui imobil, Băncii Transilvania urmează să i se distribuie suma de 
86.080,57 lei rezultată după diminuarea sumei încasate cu cheltuielile de procedură aferente, calculate după cum urmează: 
- cheltuieli procedură aferente – 3.847,17 lei; 
- 2% fond lichiare – 1.835,26 lei; 
- TVA de plată - 17.434,97 lei. 
Total cheltuieli de procedură aferente bunului – 23.117,40 lei. 
- *Proprietate imobiliară – Teren intravilan şi construcţii situat în sat Colibaşi, comuna Malovăţ, județul Mehedinţi, 
compusă din teren intravilan în suprafaţă de 2.700 mp şi construcţii, la preţul de 27.940,01 lei, din care TVA în sumă de 
4.461,01 lei, grevat de sarcini în favoarea D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. 
După repartizarea cheltuielilor de procedură aferente acestui imobil, D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi urmează să i se distribuie suma de 17.564,05 lei rezultată după diminuarea sumei încasate cu 
cheltuielile de procedură aferente, calculate după cum urmează: 
- cheltuieli procedură aferente – 984,36 lei; 
- 2% fond lichiare – 469,58 lei; 
- TVA de plată - 4.461,01 lei. 
Total cheltuieli de procedură aferente bunului – 5.914,95 lei. 
Din disponibilul existent urmează a se distribui suma totală de 103.644,62 lei, după cum urmează: 
- creanţe garantate Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin - 86.080,57 lei; 
- creanţe garantate D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi – 17.564,05 lei. 
Total sume distribuite – 103.644,62 lei. 
5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 86.154,17 lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare (suma 
include şi garanţiile de participare la licitaţie pentru imobilele menţionate mai sus, care nu au fost achitate integral). 

Plan de distribuire între creditori nr. 2 
Număr dosar : 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Barbu Adela. 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Agromec Simian SA 
 

1. Creanţe garantate 

Nr. crt. Creditor 
Valoare creanţă garantată 

admisă 
Sumă distribuită Observaţii 

1. BANCA TRANSILVANIA 284.794,00 lei 86.080,57 lei  

2. 
D.G.R.F.P. CRAIOVA - 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI 

67.596,00 lei 17.564,05 lei 
 

 Total creanţe garantate distribuite  103.644,62 lei  
Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 86.154,17 lei necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare (suma include şi garanţiile de participare la licitaţie pentru imobilele 
menţionate mai sus, care nu au fost achitate integral). 
Termen procedural: 27.03.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


