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Nr. înreg. 105/04.07.2017 
 
Nr. Dosar: 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal 
Judecător sindic: Falcan Camelia Aurora 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC TOMIS AGROVET SRL – societate în faliment 

 

Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 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, 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 nr. 9657/101/2010, 

 
Referat 

 
Subsemnatul Motoi Gogu, lichidator judiciar al SC TOMIS AGROVET SRL, având în vedere că 

până la această dată au fost organizate un nr. de 163 licitaţii pentru bunurile mobile menţionate mai jos, 
licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant, propun aprobarea casării acestora. 

Prin casarea acestor bunuri, se urmăreşte valorificarea acestora ca deşeuri recuperabile, fier vechi, 
etc. 

Necesitatea casării acestor bunuri se datorează următoarelor aspecte: 
- costurile expunerii pe piaţă a bunurilor mobile generează cheltuieli de procedură care nu pot fi 

acoperite prin valorificarea acestora; 
- bunurile mobile sunt uzate fizic şi moral, prezintă defecţiuni tehnice pentru a căror reparaţie ar 

necesita cheltuieli foarte mari şi nu prezintă atracţie pentru cumpărători; 
- la această dată, bunurile mobile se află depozitate în incinta imobilului situat în localitatea Şimian, 

str. 31, nr. 2, jud. Mehedinţi, imobil care a fost valorificat la licitaţia din data de 05.05.2017, iar în 
perioada următoare imobilul va trebui eliberat. În situaţia în care bunurile mobile ar fi transportate într-o 
altă locaţie ar necesita cheltuieli suplimentare cu încarcare/descărcare, transport, depozitare, pază, 
cheltuieli care nu pot fi recuperate din valorificare. 

Situaţia bunurilor propuse spre casare, este prezentată în tabelul de mai jos: 
- semiremorca MH 17 APV – 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitara MH 07 APV – 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 710,00 lei (inclusiv TVA). 

 
 
 

                   Lichidator judiciar, 
          Yna Consulting SPRL 

             prin Motoi Gogu 


