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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 84, data emiterii: 24.03.2017 

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 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 nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 12 (doisprezece) 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 nr. 22194/06.12.2016, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 
alin. 1, nr. 75, din data de 29.11.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 75, din data de 29.11.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Agromec Simian SA. 
În vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la 
preţurile reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data 
de 02.08.2016, 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 190.122,50 lei (exclusiv TVA); 
2. Patru corpuri ale „Parcelei nr 1“situată în comuna Şimian, str. Dc21, nr. 5, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă 
de 10.307 mp – nr. cadastral 50279, birouri în suprafaţă de 259,28 mp – nr. cadastral 50279-C1, cantină în suprafaţă de 
613,06 mp – nr. cadastral 20279-C4, grup sanitar în suprafaţă de 150,52 mp – nr. cadstral 50279-C8, cabină poartă în 
suprafaţă de 14,43 mp – nr. cadastral 50279-C9, teren în suprafaţă de 537 mp – nr. cadastral 50379, teren în suprafaţă de 
551 mp – nr. cadastral 50541 şi teren în suprafaţă de 415 mp – nr. cadastral 50370, preţ pornire licitaţie 282.687,50 lei 
(exclusiv TVA); 
3. „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 166.906,00 lei (exclusiv TVA); 
4. „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 91.763,00 lei (exclusiv TVA); 
5. „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 162.719,50 lei (exclusiv TVA); 
6. 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 54.881,50 lei (exclusiv TVA); 
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7. 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 23.479,00 lei (exclusiv TVA); 
8. 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 38.710,50 lei (exclusiv TVA); 
9. „Teren intravilan în suprafaţă de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinţi, neintabulat în CF, preţ pornire 
licitaţie 20.376,50 lei (exclusiv TVA), 
a fost organizată licitaţie, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, la data de 08.12.2016, ora 1430. 
Conform procesului verbal de licitaţie încheiat la data de 08.12.2016, 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 fi reluată, în aceleaşi 
condiţii la data de 22.12.2016, ora 1430. 
La data de 20.12.2016 s-a primit de la SC Dacas Resmin SRL oferta din data de 16.12.2017, înregistrată la lichidatorul 
judiciar sub nr. 414/20.12.2016, privind achiziţionarea bunului imobil *„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*, aflat în 
proprietatea debitoarei SC Agromec Simian SA, pentru preţul total de 114.000,00 lei (TVA inclus). 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Regulamentului privind vânzarea imobilului *„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*, care 
este ataşat la prezentul raport. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Agromec Simian SA, având la ordinea de zi: 
„ 1. Analiza şi supunerea spre aprobare a ofertei depuse de SC Dacas Resmin SRL din data de 16.12.2016, înregistrată la 
lichidatorul judiciar sub nr. 414/20.12.2016, privind achiziţionarea bunului imobil *„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*, aflat 
în proprietatea debitoarei SC Agromec Simian SA, pentru preţul total de 114.000,00 lei (TVA inclus). 
2. Aprobarea schimbării modalităţii de valorificare a bunului imobil *„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* din „metoda licitaţiei publice 
cu strigare“ în „metoda vânzării directe urmată de supra-ofertă pe bază de regulament aprobat“ şi stabilirea pasului de 
supra-ofertare, pe care în propunem să fie de 10% din preţul aprobat. 
3. Prezentarea şi aprobarea „Regulamentului de vânzare cu supra-ofertă“, 
şedinţa urmând să aibă loc la data de 09.01.2017, ora 1300 la punctul de lucru Yna Consulting SPRL din localitatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 76, din data de 20.12.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
23199/20.12.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 76, din data de 20.12.2016, împreună cu oferta primită şi Regulamentul 
de vânzare cu supra-ofertă, au fost publicate şi pot fi vizualizate şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro. 
La data de 09.01.2017, ora 1300, la sediul lichidatorului judiciar din 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. Analiza şi supunerea spre aprobare a ofertei depuse de SC Dacas Resmin SRL din data de 16.12.2016, înregistrată la 
lichidatorul judiciar sub nr. 414/20.12.2016, privind achiziţionarea bunului imobil *„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*, aflat 
în proprietatea debitoarei SC Agromec Simian SA, pentru preţul total de 114.000,00 lei (TVA inclus). 
2. Aprobarea schimbării modalităţii de valorificare a bunului imobil *„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* din „metoda licitaţiei publice 
cu strigare“ în „metoda vânzării directe urmată de supra-ofertă pe bază de regulament aprobat“ şi stabilirea pasului de 
supra-ofertare, pe care în propunem să fie de 10% din preţul aprobat. 
3. Prezentarea şi aprobarea „Regulamentului de vânzare cu supra-ofertă“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Agromec Simian SA convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
09.01.2017, orele 1300, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin, în calitate de avocat, punct de vedere scris cu 
adresa din data de 09.01.2017, care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 58,74336% din totalul creanţelor 
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înscrise la masa credală; 
2. Agrium Agroport Romania SA, reprezentată convenţional prin dna. Andreea Zvâc, în calitate de avocat şi prin dl. Sorin 
Dumitru, în calitate de avocat,din cadrul Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH & Co KG SCA, punct de vedere scris cu adresa 
din data de 09.01.2017, care deţine o creanţă chirografară în procent de 3,23728% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală; 
3. Banca Transilvania SA – Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Murariu Dorin-Constantin, în calitate de 
şef birou şi prin dna. Voicu Doru Dorina, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 1/04.01.2017, 
care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 5,84306% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
4. Iancu Săndel creditor salarial, reprezentat prin dl. Dragoş Ionescu, în calitate de avocat, punct de vedere scris primit pe 
mail la data de 09.01.2017, care deţine o creanţă în procent de 0,38294% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
5. MC - Management - Consulting - Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, reprezentată prin dl. Walter Geyer, în 
calitate de administrator, reprezentata prin dna. Serbal Silvia-Roxana, în calitate de împuternicit, punct de vedere scris cu 
adresa din data de 09.01.2017, care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 8,41493% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor, convocată pentru data de 09.01.2017 ora 1300, cu un procent de 76,23863% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 99,50022% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un 
punct de vedere în scris, faţă de ordinea de zi, a hotărât: 
1. Ia act şi aprobă oferta depusă de SC Dacas Resmin SRL din data de 16.12.2016, înregistrată la lichidatorul judiciar sub 
nr. 414/20.12.2016, privind achiziţionarea bunului imobil *„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*, aflat în proprietatea debitoarei SC 
Agromec Simian SA, pentru preţul total de 114.000,00 lei (TVA inclus). 
2. Aprobă schimbarea modalităţii de valorificare a bunului imobil *„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* din „metoda licitaţiei publice 
cu strigare“ în „metoda vânzării directe urmată de supra-ofertă pe bază de regulament aprobat“ şi stabilirea pasului de 
supra-ofertare, pe care în propunem să fie de 10% din preţul aprobat. 
3. Ia act şi aprobă „Regulamentul de vânzare cu supra-ofertă“. 
Procesul verbal nr. 77/09.01.2017, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 09.01.2017, ora 1300, a 
fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 10.01.2017, cu adresa nr. 8/10.01.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Agromec Simian SA şi a fost comunicat la adresele de mail ale 
creditorilor care au transmis puncte de vedere în scris. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 78, din data de 09.01.2017, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 633/12.01.2017, conform dovezii anexate. 
Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din data de 09.01.2017, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea 
anunţului privind vânzarea directă urmată de supraofertă, în condiţiile prevăzute de art. 118 din Legea 85 din 2006 – privind 
procedura insolvenţei, pe bază de regulament aprobat, a bunului 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 Sc = 1.462,01 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C1, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50366 Şimian, Hală având Sc = 805,67 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 
Şimian, Centrală termică având Sc = 110,98 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian şi 
Copertină având Sc = 75 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian*, preţul de pornire fiind 
de 114.000,00 lei (TVA inclus). 
Pasul de supraofertare este de 10%. 
Ofertele vor fi primite până la data de 17.02.2017, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, situat în 
Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Mehedinţi. Tel/fax: 0252/328293. 
Participarea la şedinţa de supraofertare 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 260 SV 445 0272 
2600 deschis la BRD Drobeta Turnu Severin şi a actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia până 
la data de 17.02.2017, ora 1400. Supra-ofertele se vor depune în plicuri sigilate la sediul lichidatorului şi vor fi însoţite 
obligatoriu de dovada achitării în contul unic de insolvenţă a unei cauţiuni de 10 % din preţul de 114.000,00 lei. 
Anunţul privind privind vânzarea directă urmată de supraofertă a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data 
de 17.01.2017, precum şi în ziarul local Piaţa Severineană din data de 17.01.2017, conform dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a emis factura nr. 49/16.01.2017 în sumă de 708,00 lei de către Piaţa Severineană, 
care a fost achitată cu OP nr. 1/26.01.2017, conform dovezii anexate. 
S-a încheiat Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 1, din data de 13.01.2017, între SC Agromec Simian SA, 
reprezentată prin lichidator judiciar, în calitate de promitent-vânzător şi SC Dacas Resmin SRL, în calitate de promitent-
cumpărător. 
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În vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la 
preţurile reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data 
de 02.08.2016, 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 190.122,50 lei (exclusiv TVA); 
2. Patru corpuri ale „Parcelei nr 1“situată în comuna Şimian, str. Dc21, nr. 5, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă 
de 10.307 mp – nr. cadastral 50279, birouri în suprafaţă de 259,28 mp – nr. cadastral 50279-C1, cantină în suprafaţă de 
613,06 mp – nr. cadastral 20279-C4, grup sanitar în suprafaţă de 150,52 mp – nr. cadstral 50279-C8, cabină poartă în 
suprafaţă de 14,43 mp – nr. cadastral 50279-C9, teren în suprafaţă de 537 mp – nr. cadastral 50379, teren în suprafaţă de 
551 mp – nr. cadastral 50541 şi teren în suprafaţă de 415 mp – nr. cadastral 50370, preţ pornire licitaţie 282.687,50 lei 
(exclusiv TVA); 
3. „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 166.906,00 lei (exclusiv TVA); 
4. „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 91.763,00 lei (exclusiv TVA); 
5. 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 54.881,50 lei (exclusiv TVA); 
6. 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 23.479,00 lei (exclusiv TVA); 
7. 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 38.710,50 lei (exclusiv TVA); 
8. „Teren intravilan în suprafaţă de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinţi, neintabulat în CF, preţ pornire 
licitaţie 20.376,50 lei (exclusiv TVA), 
au fost organizate licitaţii, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, după cum urmează: la data de 22.12.2016, ora 1430 şi la data de 
05.01.2017. 
Conform proceselor verbale de licitaţie încheiate la data de 22.12.2016, ora 1430 şi la data de 05.01.2017, 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 fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 19.01.2017, ora 1430. 
La licitaţia organizată la data de 19.01.2017, 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, pentru 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 Sc = 1.352 mp, Posttrafo cu Sc = 18,37 mp, Posttrafo cu Sc = 10,86 mp, Posttrafo cu Sc = 9,76 mp, 
Depozit cu Sc = 128,25 mp şi WC cu Sc = 13,59 mp* – preţ pornire licitaţie 91.763,00 lei (exclusiv TVA), s-a înscris la 
licitaţie un singur ofertant, respectiv dna. Ghijan Liliana-Florentina, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iazului, nr. 39, jud. Mehedinţi, care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 91.763,00 lei (exclusiv TVA), a achiziţionat 
caietul de sarcini în valoare de 300,00 lei cu chitanţa nr. 187/18.01.2017 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al 
debitoarei de către lichidatorul judiciar, cu depunerea de numerar din data de 18.01.2017) şi a depus garanţia de participare 
în valoare de 9.176,30 lei cu depunerea de numerar nr. 6040002/18.01.2017, diferenţa în sumă de 100.021,67 lei (TVA 
inclus), urmând a fi consemnată în cel mult 30 de zile în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Agromec Simian SA, 
conf. 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 *„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 Sc = 1.352 mp, Posttrafo cu Sc = 18,37 mp, Posttrafo cu 
Sc = 10,86 mp, Posttrafo cu Sc = 9,76 mp, Depozit cu Sc = 128,25 mp şi WC cu Sc = 13,59 mp*, înstrăinat de lichidatorul 
judiciar în exerciţiul atribuţiunilor sale, se vinde liber de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, care prevede: „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale 
prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de 
retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu excepţia măsurilor asiguratorii instituite în cursul procesului penal“. 
Procesul verbal de licitaţie nr. 1, din data de 19.01.2017, însoţit de dosumentele de plată, este anexat la prezentul raport. 
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S-a primit de la proprietarii apartamentelor situate în Şimian, str. Gării, nr. 3, bl. F1, jud. Mehedinţi, clădire situată în incinta 
debitoarei SC Agromec Simian SA, o ofertă în registrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 19/20.01.2017, prin care a 
oferit 2.820,00 euro (2 euro/mp + TVA) în vederea achiziţionării terenului în suprafaţă de 1.410 mp, teren care face parte 
din patrimoniul debitoarei, respectiv următoarele suprafeţe identificate cadastral: 
- 1CC/1 – St 444 mp – parte componentă din 1CC/1 în suprafaţă totală de 4.670 mp, parcelă distinctă situată între blocul de 
locuit (scara 2) şi drumul principal (cuprinde şi aleea de acces în curte blocului); 
- 1CC/5 – St 551 mp – teren aflat sub blocul de locuinţe; 
- 1CC/6 – St 415 mp, - parcelă distinctă situată între blocul de locuit (scara 1) şi drumul principal; 
Oferta a fost comunicată la adresa de mail a creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale SA, la data de 20.02.2017, 
conform dovezii anexate, până la această dată, neprimindu-se nici un răspuns. 
În vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la 
preţurile reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data 
de 02.08.2016, 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 190.122,50 lei (exclusiv TVA); 
2. Patru corpuri ale „Parcelei nr 1“situată în comuna Şimian, str. Dc21, nr. 5, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă 
de 10.307 mp – nr. cadastral 50279, birouri în suprafaţă de 259,28 mp – nr. cadastral 50279-C1, cantină în suprafaţă de 
613,06 mp – nr. cadastral 20279-C4, grup sanitar în suprafaţă de 150,52 mp – nr. cadstral 50279-C8, cabină poartă în 
suprafaţă de 14,43 mp – nr. cadastral 50279-C9, teren în suprafaţă de 537 mp – nr. cadastral 50379, teren în suprafaţă de 
551 mp – nr. cadastral 50541 şi teren în suprafaţă de 415 mp – nr. cadastral 50370, preţ pornire licitaţie 282.687,50 lei 
(exclusiv TVA); 
3. „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 166.906,00 lei (exclusiv TVA); 
4. 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 54.881,50 lei (exclusiv TVA); 
5. 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 23.479,00 lei (exclusiv TVA); 
6. 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 38.710,50 lei (exclusiv TVA); 
7. „Teren intravilan în suprafaţă de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinţi, neintabulat în CF, preţ pornire 
licitaţie 20.376,50 lei (exclusiv TVA), 
au fost organizate licitaţii, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, după cum urmează: la data de 19.01.2017, ora 1430 şi la data de 
02.02.2017. 
Conform proceselor verbale de licitaţie încheiate la data de 19.01.2017, ora 1430 şi la data de 02.02.2017, 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 fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 16.02.2017, ora 1430. 
La licitaţia organizată la data de 16.02.2017, 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, s-au înscris ofertanţi pentru următoarele bunuri 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA: 
- pentru bunul imobil *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 Sc = 120 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C11, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C12 – magazie cu Sc = 219 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C12, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50367 Şimian, C13 – magazie cu Sc = 26,25 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C13, înscrisă în Cartea Funciară nr. 
50367 Şimian, C14 – magazie cu Sc = 50,02 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C14, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, 
C40 – hală cu Sc = 267,94 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C40, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C23 – copertină cu 
Sc = 194,70 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C23, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C42 – hală cu Sc = 1356,76 mp – 
cu nr. Cadastral 24/3-C42, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian* - preţ pornire licitaţie 166.906,00 lei (exclusiv 
TVA), s-a înscris la licitaţie un singur ofertant, respectiv SC Dacas Resmin SRL, cu sediul în municipiul Timişoara, str. 
Orşova, nr. 9, sc. B, ap. 3, jud. Timiş, CUI: RO 35135728 şi nr. de ordine în Registrul Comerţului J35/2519/2015, prin 
împuternicit dna. Ghijan Liliana-Florentina, care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 166.906,00 lei (exclusiv TVA), a 
achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 300,00 lei cu chitanţa nr. 5/15.02.2017 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă 
al debitoarei de către lichidatorul judiciar, cu depunerea de numerar din data de 16.02.2017) şi a depus garanţia de 
participare în valoare de 16.691,00 lei cu OP din data de 15.02.2017, diferenţa în sumă de 181.927,14 lei (TVA inclus), 
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urmând a fi consemnată în cel mult 30 de zile în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Agromec Simian SA, conf. 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 *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 Sc = 120 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C11, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C12 – magazie cu Sc = 
219 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C12, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C13 – magazie cu Sc = 26,25 mp – cu nr. 
Cadastral 24/3-C13, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C14 – magazie cu Sc = 50,02 mp – cu nr. Cadastral 24/3-
C14, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C40 – hală cu Sc = 267,94 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C40, înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C23 – copertină cu Sc = 194,70 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C23, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50367 Şimian, C42 – hală cu Sc = 1356,76 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C42, înscrisă în Cartea Funciară nr. 
50367 Şimian*, înstrăinat de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiunilor sale, se vinde liber de sarcini conform art. 53 
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, care prevede: „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau 
lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, 
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu excepţia măsurilor asiguratorii 
instituite în cursul procesului penal“. 
Procesul verbal de licitaţie nr. 2, din data de 16.02.2017, însoţit de documentele de plată şi de documentele de înscriere la 
licitaţie ale ofertantului, este anexat la prezentul raport; 
- pentru bunul imobil *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 Sc = 14,18 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C1, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C2 – garaj cu Sc = 11,25 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C2, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50364 Şimian, C3 – garaj cu Sc = 12,50 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 
Şimian, C4 – anexă cu Sc = 32,50 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C5 – 
magazie cu Sc = 61,60 mp – cu nr. Cadastral 24/6-5, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C6 – padoc cu Sc = 90,00 
mp – cu nr. Cadastral 24/6-C6, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C7 – padoc cu Sc = 90,00 mp – cu nr. 
Cadastral 24/6-7, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C8 – padoc cu Sc = 82,15 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C8, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C9 – padoc cu Sc = 81,00 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C9, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50364 Şimian* - preţ pornire licitaţie 190.122,50 lei (exclusiv TVA), s-a înscris la licitaţie un singur ofertant, 
respectiv SC Dacas Resmin SRL, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Orşova, nr. 9, sc. B, ap. 3, jud. Timiş, CUI: RO 
35135728 şi nr. de ordine în Registrul Comerţului J35/2519/2015, prin împuternicit dna. Ghijan Liliana-Florentina, care a 
oferit preţul de pornire a licitaţiei de 190.122,50 lei (exclusiv TVA), a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 300,00 lei 
cu chitanţa nr. 6/15.02.2017 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei de către lichidatorul judiciar, cu 
depunerea de numerar din data de 16.02.2017) şi a depus garanţia de participare în valoare de 19.012,25 lei cu OP din data 
de 15.02.2017, diferenţa în sumă de 207.233,53 lei (TVA inclus), urmând a fi consemnată în cel mult 30 de zile în contul 
unic de insolvenţă al debitoarei SC Agromec Simian SA, conf. 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 *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 Sc = 14,18 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C2 – garaj cu Sc = 11,25 
mp – cu nr. Cadastral 24/6-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C3 – garaj cu Sc = 12,50 mp – cu nr. Cadastral 
24/6-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C4 – anexă cu Sc = 32,50 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C4, înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C5 – magazie cu Sc = 61,60 mp – cu nr. Cadastral 24/6-5, înscrisă în Cartea Funciară nr. 
50364 Şimian, C6 – padoc cu Sc = 90,00 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C6, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C7 – 
padoc cu Sc = 90,00 mp – cu nr. Cadastral 24/6-7, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C8 – padoc cu Sc = 82,15 
mp – cu nr. Cadastral 24/6-C8, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C9 – padoc cu Sc = 81,00 mp – cu nr. 
Cadastral 24/6-C9, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian*, înstrăinat de lichidatorul judiciar în exerciţiul 
atribuţiunilor sale, se vinde liber de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, care prevede: 
„Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt 
dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri 
asiguratorii, cu excepţia măsurilor asiguratorii instituite în cursul procesului penal“. 
Procesul verbal de licitaţie nr. 3, din data de 16.02.2017, însoţit de documentele de plată şi de documentele de înscriere la 
licitaţie ale ofertantului, este anexat la prezentul raport; 
- pentru bunul imobil *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 Sc = 117,60 mp – cu nr. Cadastral 25-C1, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C2 – atelier cu Sc = 93,86 mp – cu nr. Cadastral 25-C2, înscrisă în Cartea 
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Funciară nr. 50069 Malovăţ, C3 – birouri cu Sc = 113,70 mp – cu nr. Cadastral 25-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 
Malovăţ, C4 – anexa cu Sc = 3,60 mp – cu nr. Cadastral 25-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C5 – 
copertina cu Sc = 67,50 mp – cu nr. Cadastral 25-C5, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C6 – copertina cu Sc = 
120 mp – cu nr. Cadastral 25-C6, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ* - preţ pornire licitaţie preţ pornire licitaţie 
23.479,00 lei (exclusiv TVA), s-a înscris la licitaţie un singur ofertant, respectiv dna. Surugiu Mihaela, domiciliată în sat 
Malovăţ, comuna Malovăţ, jud. Mehedinţi, care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 23.479,00 lei (exclusiv TVA), a 
achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 300,00 lei cu chitanţa nr. 3/13.02.2017 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă 
al debitoarei de către lichidatorul judiciar, cu depunerea de numerar din data de 13.02.2017) şi a depus garanţia de 
participare în valoare de 2.347,90 lei cu depunerea de numerar nr. 332040000/13.02.2017, diferenţa în sumă de 25.592,11 
lei (TVA inclus), urmând a fi consemnată în cel mult 30 de zile în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Agromec 
Simian SA, conf. 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 *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 Sc = 117,60 mp – cu nr. Cadastral 25-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C2 – atelier cu Sc = 93,86 
mp – cu nr. Cadastral 25-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C3 – birouri cu Sc = 113,70 mp – cu nr. 
Cadastral 25-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C4 – anexa cu Sc = 3,60 mp – cu nr. Cadastral 25-C4, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C5 – copertina cu Sc = 67,50 mp – cu nr. Cadastral 25-C5, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50069 Malovăţ, C6 – copertina cu Sc = 120 mp – cu nr. Cadastral 25-C6, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 
Malovăţ*, înstrăinat de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiunilor sale, se vinde liber de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, care prevede: „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, 
în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale 
mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu excepţia măsurilor asiguratorii instituite în cursul 
procesului penal“. 
Procesul verbal de licitaţie nr. 4, din data de 16.02.2017, însoţit de documentele de plată şi de documentele de înscriere la 
licitaţie ale ofertantului, este anexat la prezentul raport. 
În vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la 
preţurile reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data 
de 02.08.2016, respectiv: 
1. Patru corpuri ale „Parcelei nr 1“situată în comuna Şimian, str. Dc21, nr. 5, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă 
de 10.307 mp – nr. cadastral 50279, birouri în suprafaţă de 259,28 mp – nr. cadastral 50279-C1, cantină în suprafaţă de 
613,06 mp – nr. cadastral 20279-C4, grup sanitar în suprafaţă de 150,52 mp – nr. cadstral 50279-C8, cabină poartă în 
suprafaţă de 14,43 mp – nr. cadastral 50279-C9, teren în suprafaţă de 537 mp – nr. cadastral 50379, teren în suprafaţă de 
551 mp – nr. cadastral 50541 şi teren în suprafaţă de 415 mp – nr. cadastral 50370, preţ pornire licitaţie 282.687,50 lei 
(exclusiv TVA); 
2. 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 54.881,50 lei (exclusiv TVA); 
3. 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 38.710,50 lei (exclusiv TVA); 
4. „Teren intravilan în suprafaţă de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinţi, neintabulat în CF, preţ pornire 
licitaţie 20.376,50 lei (exclusiv TVA), 
a fost organizată licitaţie, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, la data de 16.02.2017, ora 1430. 
Conform procesului verbal de licitaţie încheiat la data de 16.02.2017, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu 
s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând să publice un nou anunţ de 
vânzare. 
La data de 20.02.2017, adjudecatarul bunului imobil *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 construcţii*, imobil valorificat la licitaţia organizată în data 
de 16.02.2017, respectiv dna. Surugiu Mihaela, domiciliată în sat Malovăţ, comuna Malovăţ, jud. Mehedinţi, a achitat şi 
diferenţa de preţ în cuantum de 25.745,66 lei inclusiv TVA, cu depunerea de numerar nr. 80001/20.02.2017, conform 
dovezii anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului de 
proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 5/20.02.2017 şi procesul verbal de predare primire din data de 20.02.2017, 
pentru bunul imobil *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 
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Şimian (nr. CF vechi 2) şi construcţii*, precum şi factura fiscală nr. 6/20.02.2017 în valoare de 29.940,01 lei, către dna. 
Surugiu Mihaela, conform dovezilor anexate. 
La data de 22.02.2017 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Agromec Simian SA, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi dna. Surugiu Mihaela, în calitate de cumpărător. Contractul de vânzare cumpărare a fost 
autentificat sub nr. 349/22.02.2017 şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 27.03.2017. 
La data de 17.02.2017, orele 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta Turnu 
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată supralicitaţia de oferte privind 
pe debitoarea SC Agromec Simian SA, pentru desemnarea adjudecatarului definitiv (câştigătorului cumpărător), conform 
prevederilor din Regulamentul de vânzare şi a Promisiunii bilaterale de vânzare nr. 1/13.02.2017 – privind vânzarea 
următorului bun 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 Sc = 1.462,01 mp, 
cu nr. Cadastral 24/4-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Hală având Sc = 805,67 mp, cu nr. Cadastral 24/4-
C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Centrală termică având Sc = 110,98 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C3, înscrisă 
în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian şi Copertină având Sc = 75 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 
50366 Şimian*. 
Până la data şi ora fixată în anunţul de supra-oferte, nu a fost depusă nicio supra-ofertă  şi nici nu a fost consemnată vreo 
garanţie în acest sens, în contul unic de faliment al debitoarei SC Agromec Simian SA. 
Având în vedere că nu au fost depuse supra-oferte, se stabileşte ca adjudecatar definitiv al bunului imobil menţionat mai 
sus, ca fiind SC Dacas Resmin SRL, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Orşova, nr. 9, sc. B, ap. 3, jud. Timiş, CUI: RO 
35135728 şi nr. de ordine în Registrul Comerţului J35/2519/2015, reprezentată prin împuternicit dna. Ghijan Liliana-
Florentina, pentru preţul de care a a achitat garanţia de 10% la data de 12.01.2017 în sumă de 11.400,00 lei, aceasta fiind 
considerată avans de preţ conform prevederilor de la art.4 din promisiunea – bilaterală nr. 1/13.01.2017 şi a achiziţionat 
caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei cu chitanţa nr. 185/13.01.2017 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al 
debitoarei de către lichidatorul judiciar cu depunerea de numerar din data de 17.01.2017). 
Preţul la care a fost adjudecat 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 Sc = 1.462,01 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Hală 
având Sc = 805,67 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Centrală termică având Sc = 
110,98 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian şi Copertină având Sc = 75 mp, cu nr. 
Cadastral 24/4-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian* este în sumă de 114.000,00 lei ( inclusiv TVA ) 
Diferenţa de preţ în valoare de 102.600,00 lei (inclusiv TVA), urmează a fi achitată într-un termen de maxim 30 de zile 
calendaristice începând de la data încheierii prezentului proces-verbal de adjudecare. 
Procesul-vebal adjudecare privind validare ofertă nr. 1/17.02.2017, însoţit de documentele de plată, este anexat la prezentul 
raport. 
Adjudecatarul bunului 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 Sc = 1.352 mp, Posttrafo cu Sc = 18,37 mp, 
Posttrafo cu Sc = 10,86 mp, Posttrafo cu Sc = 9,76 mp, Depozit cu Sc = 128,25 mp şi WC cu Sc = 13,59 mp*, imobil 
valorificat la licitaţia organizată în data de 19.01.2017, respectiv dna. Ghijan Liliana-Florentina, cu domiciliul în municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iazului, nr. 39, jud. Mehedinţi, a achitat şi diferenţa de preţ în cuantum de 100.021,67 lei (TVA 
inclus), după cum urmează: la data de 20.02.2017 a achitat suma de 50.322,13 lei cu cu depunerea de numerar nr. 6080000 
şi la data de 22.02.2017 a achitat suma de 50.300,00 cu depunerea de numerar nr. 5260000, conform dovezilor anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului de 
proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 6/22.02.2017 şi procesul verbal de predare primire din data de 22.02.2017, 
pentru 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 Sc = 1.352 mp, Posttrafo cu Sc = 18,37 mp, Posttrafo cu 
Sc = 10,86 mp, Posttrafo cu Sc = 9,76 mp, Depozit cu Sc = 128,25 mp şi WC cu Sc = 13,59 mp*, precum şi factura fiscală nr. 
8/23.02.2017 în valoare de 109.197,97 lei, către dna. Ghijan Liliana-Florentina, conform dovezilor anexate. 
În temeiul art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului 
asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 2, din data de 
07.03.2017. 
Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea următoarelor bunuri imobile din patrimoniul SC 
Agromec Simian SA: 
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- 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, 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, grevat de sarcini în favoarea D.G.R.F.P. Craiova - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 2, din 
data de 07.03.2017 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 08.03.2017, cu adresa nr. 48/08.03.2017, conform 
dovezii anexate şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit Notificarea 
privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 80, din data de 
08.03.2017, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4734/09.03.2017, conform dovezii anexate. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a continuat 
expunerea pe piaţă a bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la preţurile 
reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
02.08.2016, respectiv: 
1. Patru corpuri ale „Parcelei nr 1“situata in comuna Simian, str. Dc21, nr. 5, jud. Mehedinti, compusa din teren in suprafata 
de 10.307 mp – nr. cadastral 50279, birouri in suprafata de 259,28 mp – nr. cadastral 50279-C1, cantina in suprafata de 
613,06 mp – nr. cadastral 20279-C4, grup sanitar in suprafata de 150,52 mp – nr. cadstral 50279-C8, cabina poarta in 
suprafata de 14,43 mp – nr. cadastral 50279-C9, teren in suprafata de 537 mp – nr. cadastral 50379, teren in suprafata de 
551 mp – nr. cadastral 50541 si teren in suprafata de 415 mp – nr. cadastral 50370, pret pornire licitatie 282.687,50 lei 
(exclusiv TVA); 
2. Imobil in Simian jud. Mehedinti, intabulat in CF nr. 50368 Simian cu nr. cad. 27, compus din suprafata de teren intravilan 
de 8.152 mp si constructiile 27-C1, 27-C2, 27-C3, 27-C4, 27-C5 şi 27-C6 in suprafata totala de 1452,83 mp, pret pornire 
licitatie 54.881,50 lei (exclusiv TVA); 
3. Teren intravilan in suprafata de 6900 mp in satul Rascolesti comuna Izvoru Birzii jud. Mehedinti, intabulat in CF nr. 
50154 (nr. CF vechi 546) Izvoru Birzii cu nr. cad. 3, pret pornire licitatie 38.710,50 lei (exclusiv TVA); 
4. „Teren intravilan in suprafata de 4540 mp in satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinti, neintabulat în CF, pret pornire 
licitatie 20.376,50 lei (exclusiv TVA) 
Licitaţia pentru bunurile imobile va avea loc în data de 02.03.2017, 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 16.03.2017, ora 1430, la data de 
30.03.2017, ora 1430, la data de 13.04.2017, ora 1430, la data de 24.04.2017, ora 1430, respectiv la data de 11.05.2017, ora 
1430. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 21.02.2017 şi în ziarul local 
Piaţa Severineană din data 21.02.2017, precum şi pe site-uri de publicitate, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 163/21.02.2017 în sumă de 806,00 lei, 
care a fost achitată cu OP nr. 2/02.03.2017, conform dovezii anexate. 
În vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, la 
preţurile reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data 
de 02.08.2016, respectiv: 
1. Patru corpuri ale „Parcelei nr 1“situată în comuna Şimian, str. Dc21, nr. 5, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă 
de 10.307 mp – nr. cadastral 50279, birouri în suprafaţă de 259,28 mp – nr. cadastral 50279-C1, cantină în suprafaţă de 
613,06 mp – nr. cadastral 20279-C4, grup sanitar în suprafaţă de 150,52 mp – nr. cadstral 50279-C8, cabină poartă în 
suprafaţă de 14,43 mp – nr. cadastral 50279-C9, teren în suprafaţă de 537 mp – nr. cadastral 50379, teren în suprafaţă de 
551 mp – nr. cadastral 50541 şi teren în suprafaţă de 415 mp – nr. cadastral 50370, preţ pornire licitaţie 282.687,50 lei 
(exclusiv TVA); 
2. 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 54.881,50 lei (exclusiv TVA); 
3. 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 38.710,50 lei (exclusiv TVA); 
4. „Teren intravilan în suprafaţă de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedinţi, neintabulat în CF, preţ pornire 
licitaţie 20.376,50 lei (exclusiv TVA), 
au fost organizate licitaţii, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, după cum urmează: la data de 02.03.2017, ora 1430 şi la data de 
16.03.2017, ora 1430. 
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Conform proceselor verbale de licitaţie încheiate la data de 02.03.2017, ora 1430 şi la data de 16.03.2017, 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 fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 30.03.2017, ora 1430. 
Cu adresa nr. 52/09.03.2017, comunicată la nr. de fax al Primăriei Malovăţ la data de 09.03.2017, lichidatorul judiciar a 
solicitat scoaterea din evidenţele fiscale ale SC Agromec Simian SA, a următorului imobil: *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 Sc = 117,60 mp – cu nr. Cadastral 25-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C2 – atelier 
cu Sc = 93,86 mp – cu nr. Cadastral 25-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C3 – birouri cu Sc = 113,70 mp – 
cu nr. Cadastral 25-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C4 – anexa cu Sc = 3,60 mp – cu nr. Cadastral 25-C4, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 Malovăţ, C5 – copertina cu Sc = 67,50 mp – cu nr. Cadastral 25-C5, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50069 Malovăţ, C6 – copertina cu Sc = 120 mp – cu nr. Cadastral 25-C6, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50069 
Malovăţ*, imobil grevat de sarcini în favoarea creditorului garantat D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi, anexând copie de pe contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 349/22.02.2017 şi 
copie de pe factura fiscală nr. 6/20.02.2017. 
La data de 17.03.2017, adjudecatarul bunului 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 Sc = 1.462,01 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 
Şimian, Hală având Sc = 805,67 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Centrală 
termică având Sc = 110,98 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian şi Copertină având Sc 
= 75 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian*, imobil valorificat la supralicitaţia de 
oferte organizată în data de 17.02.2017, respectiv SC Dacas Resmin SRL, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Orşova, nr. 
9, sc. B, ap. 3, jud. Timiş, CUI: RO 35135728 şi nr. de ordine în Registrul Comerţului J35/2519/2015, reprezentata prin 
împuternicit dna. Ghijan Liliana-Florentina, a achitat şi diferenţa de preţ în cuantum de 102.600,00 lei inclusiv TVA, cu 
OP/17.03.2017, conform dovezii anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului de 
proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/17.03.2017 şi procesul verbal de predare primire din data de 22.03.2017, 
pentru 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 Sc = 1.462,01 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Hală având Sc = 805,67 
mp, cu nr. Cadastral 24/4-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Centrală termică având Sc = 110,98 mp, cu nr. 
Cadastral 24/4-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian şi Copertină având Sc = 75 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C4, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian*, precum şi factura fiscală nr. 16/17.03.2017 în valoare de 114.000,00 lei, 
către SC Dacas Resmin SRL, conform dovezilor anexate. 
La data de 22.03.2017 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Agromec Simian SA, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi SC Dacas Resmin SRL, în calitate de cumpărător. Contractul de vânzare cumpărare a fost 
autentificat sub nr. 556/22.03.2017 şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 27.03.2017. 
În temeiul art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului 
asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 3, din data de 
20.03.2017. 
Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea următorului bun imobil din patrimoniul SC Agromec 
Simian SA: 
- *„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 Sc = 1.462,01 mp, 
cu nr. Cadastral 24/4-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Hală având Sc = 805,67 mp, cu nr. Cadastral 24/4-
C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Centrală termică având Sc = 110,98 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C3, înscrisă 
în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian şi Copertină având Sc = 75 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 
50366 Şimian*, grevat de sarcini în favoarea Unternehmensberatungsgesellschaft mbH (succesor în drepturi al Geyer & 
Buchegger Leasing GMBH). 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 3, din 
data de 20.03.2017 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.03.2017, cu adresa nr. 58/21.03.2017, conform 
dovezii anexate şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit Notificarea 
privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 82, din data de 
21.03.2017, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5656/21.03.2017, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 61/22.03.2017, comunicată la nr. de fax al Primăriei Şimian la data de 22.03.2017, lichidatorul judiciar a 
solicitat scoaterea din evidenţele fiscale ale SC Agromec Simian SA, a următorului 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 Sc = 1.462,01 mp, cu nr. Cadastral 24/4-
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C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian, Hală având Sc = 805,67 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C2, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50366 Şimian, Centrală termică având Sc = 110,98 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C3, înscrisă în Cartea Funciară nr. 
50366 Şimian şi Copertină având Sc = 75 mp, cu nr. Cadastral 24/4-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50366 Şimian*, 
imobil grevat de sarcini în favoarea creditorului garantat MC - Management - Consulting - 
Unternehmensberatungsgesellschaft mbH (succesor în drepturi al Geyer & Buchegger Leasing GMBH), anexând copie de 
pe contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 556/22.03.2017 şi copie de pe factura fiscală nr. 16/17.03.2017. 
Adjudecatarului bunului imobil *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 Sc = 120 mp – cu nr. Cadastral 
24/3-C11, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C12 – magazie cu Sc = 219 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C12, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C13 – magazie cu Sc = 26,25 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C13, înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C14 – magazie cu Sc = 50,02 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C14, înscrisă în Cartea Funciară 
nr. 50367 Şimian, C40 – hală cu Sc = 267,94 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C40, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, 
C23 – copertină cu Sc = 194,70 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C23, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian, C42 – hală cu 
Sc = 1356,76 mp – cu nr. Cadastral 24/3-C42, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50367 Şimian*, respectiv SC Dacas Resmin 
SRL a achitat parţial din preţul acestui imobil, respectiv suma de 71.927,14 lei, după cum urmează: la data se 17.03.2017 a 
achitat suma de 21.927,14 lei iar la data de 24.03.2017 a achitat suma de 50.000,00 lei, conform documentelor anexate, 
urmând ca în perioada următoare să achite şi diferenţa de preţ, respectiv 110.000,00 lei. 
Lichidatorul judiciar a formulat Punct de vedere cu privire la cererea de admitere a creanţei la masa credală formulată de 
către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A), apreciind că cererea de admitere a creanţei îndeplineşte 
condiţiile pentru a fi înscrisă la masa credală, urmând a fi înscrisă în tabelul de creanţe aş debitoarei SC Agromec Simian 
SA, în categoria creanţelor bugetare cu suma de 89.337,82 lei. 
Punctul de vedere a fost comunicat la adresa de mail a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A), la data 
de 23.03.2017, conform dovezii anexate şi este anexat la prezentul raport. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat rectificat IV al creanţelor împotriva debitoarei 
SC Agromec Simian SA, în care a înscris şi creditorul Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A), în 
categoria creanţelor bugetare cu suma de 89.337,82 lei. 
Tabelului definitiv consolidat rectificat IV al creanţelor împotriva debitoarei SC Agromec Simian SA a fost comunicat la 
adresa de mail a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A), la data de 23.03.2017, conform dovezii 
anexate. 
De asemenea, Tabelul definitiv consolidat rectificat IV al creanţelor împotriva debitoarei SC Agromec Simian SA va fi 
depus la dosarul cauzei la termenul din data de 27.03.2017. 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, a tabelului definitiv consolidat 
rectificat IV al creanţelor, cu cererea din data de 23.03.2017, conform dovezii anexate. 
La data de 23.03.2017, adjudecatarul bunului imobil *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 Sc = 14,18 mp – cu 
nr. Cadastral 24/6-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C2 – garaj cu Sc = 11,25 mp – cu nr. Cadastral 24/6-
C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C3 – garaj cu Sc = 12,50 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C3, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50364 Şimian, C4 – anexă cu Sc = 32,50 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C4, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 
Şimian, C5 – magazie cu Sc = 61,60 mp – cu nr. Cadastral 24/6-5, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C6 – padoc 
cu Sc = 90,00 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C6, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C7 – padoc cu Sc = 90,00 mp – 
cu nr. Cadastral 24/6-7, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C8 – padoc cu Sc = 82,15 mp – cu nr. Cadastral 24/6-
C8, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50364 Şimian, C9 – padoc cu Sc = 81,00 mp – cu nr. Cadastral 24/6-C9, înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 50364 Şimian*, imobil valorificat la licitaţia organizată în data de 16.02.2017, respectiv SC Dacas 
Resmin SRL, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Orşova, nr. 9, sc. B, ap. 3, jud. Timiş, CUI: RO 35135728 şi nr. de 
ordine în Registrul Comerţului J35/2519/2015, reprezentata prin împuternicit dna. Ghijan Liliana-Florentina, a achitat şi 
diferenţa de preţ în cuantum de 207.233,53 lei (TVA inclus), după cum urmează: cu OP nr. 1/23.03.2017 în sumă de 
100.000,00 lei, cu OP nr. 2/23.03.2017 în sumă de 100.000,00 lei şi cu OP nr. 1/23.03.2017 în sumă de 7.233,53, conform 
dovezilor anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului de 
proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 7/24.03.2017 şi procesul verbal de predare primire din data de 24.03.2017, 
pentru bunul imobil descries mai sus, precum şi factura fiscală nr. 20/24.03.2017 în valoare de 114.000,00 lei, către SC 
Dacas Resmin SRL, conform dovezilor anexate. 
La data de 24.03.2017 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Agromec Simian SA, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi SC Dacas Resmin SRL, în calitate de cumpărător. Contractul de vânzare cumpărare a fost 
autentificat sub nr. 577/24.03.2017 şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 27.03.2017. 
În urma sesizării A.J.F P. Mehedinţi făcută cu ocazia depunerii declaraţiilor fiscale, că la Registrul Comerţului Yna 
Consulting SPRL apare în calitate de lichidator judiciar provizoriu, am procedat la întocmirea cererii prin care solicităm 
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instanţei să aprobe prin încheiere dată în Camera de Consiliu, confirmarea în calitate de lichidator judiciar definitiv, precum 
şi onorariul lichidatorului judiciar, aşa cum a fost aprobat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 04.02.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea 
bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA. 
Termen procedural: 27.03.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


