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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 23, data emiterii: 13.06.2017 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Camelia Aurora Falcan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Farmexim Est SRL, cod de identificare fiscală 14628278, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, Bdul. Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3, et. P, ap. 3, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul 
comerţului J25/117/2002. 
4. Lichidator judiciar: Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. 
înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în 
tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax: 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, 
site: www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Farmexim Est SRL, conform 
Încheierii din şedinţa publică de la 24.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1474/101/2014, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 21 
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile 
existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 4 (patru) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Farmexim Est SRL 
Număr dosar: nr. dosar 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Camelia Aurora Falcan 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Farmexim Est SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8028/25.04.2017, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 22, din data de 10.04.2017, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 22, din data de 10.04.2017, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Farmexim Est SRL. 
S-a ţinut legătura cu executorul judecătoresc, care ne-a comunicat că s-au făcut demersuri în vederea executării, 
comunicându-ne următoarele documente: 
- Înştiinţarea privind măsura popririi către SC Hexal SRL, adresă către BRD Groupe Societe Generale SA, adresa nr. 
206/19.01.2017 primită de la Municipiul Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale; 
- Înştiinţarea privind măsura popririi către SC Dual Care Solution SRL, adresă către Raiffeisen Bank SA, adresa nr. 
465/30.01.2017 primită de la Municipiul Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarelor asociate aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi şi pe 
rolul Curţii de Apel Craiova. Situaţia dosarelor asociate aflate pe rolul instanţelor de judecată, este prezentată în tabelul 
de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect 
Instanţa de 
judecată 

Explicaţii 

1. 1474/101/2014/a2 

Angajarea răspunderii 
conform art. 138 din Legea 
nr. 85/2006 formulată de 

lichidatorul judiciar 
împotriva administratorului 
societar Năstasie Valeriu 

Curtea de Apel 
Craiova 

Soluţia la termenul din data de 
30.09.2015: 

Admite cererea lichidatorului 
judiciar formulată de lichidatorul 
judiciar Yna Consulting SPRL al 

debitorului SC Farmexim Est SRL, 
în contradictoriu cu pârâtul 
Năstasie Valeriu. Dispune 

antrenarea răspunderii 
patrimoniale a pârâtului Năstasie 
Valeriu pentru pasivul neacoperit 

al debitoarei SC Farmexim Est 
SRL, până la concurenţa sumei de 

1.802.585,11 lei. 
Apelul formulat de pârâtul 

Năstasie Valeriu a formulat apel 
împotriva Sentinţei nr 

454/30.09.2015 pronunţată de 
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Tribunalul Mehedinţi a fost respins 
prin Decizia nr. 429/21.04.2016 
pronunţată de Curtea de Apel 

Craiova. 

2. 1474/101/2014/a3 

Cerere anulare act fraudulos 
costând în contractul de 

vânzare atestat de Cabinet 
Individual de Avocat 

Dumitraşcu Dragoş Dan prin 
încheierea de dată certă nr. 

341 din 19.12.2013 prin care 
au fost transferate 

patrimonial către Nastasie 
Dragoş autoturismul 

Volkswagen tip BZB număr 
identificare 

WVWZZZ3CZ9E526519 cu 
număr de înmatriculare B – 

66 – DOK, autoturismul 
Volkswagen tip BKP număr 

identificare 
WVWZZZ3CZ6P195747 cu 
număr de înmatriculare MH 
– 04 – EBG, autorizaţia de 
funcţionare farmacie nr. 

1968/30.11.2006 eliberată la 
data de 04.12.2006, 

autorizaţia de funcţionare 
farmacie nr. 

6968/EN/20.03.2007 
eliberată la data de 

27.03.2007 şi stocul de marfă 
în valoare de 60.000 lei. 

Tribunalul 
Mehedinţi 

Prin Sentinţa nr. 307/28.10.2016 a 
fost admisă în parte acţiunea şi a 

fost pronunţată următoarea soluţie: 
Dispune anularea in parte a 

transferului patrimonial constand 
in contractul de vanzare-

cumparare atestat de Cabinet 
Individual de Avocat Dumitrascu 

Dragos prin incheierea de data 
certa nr.341/19.12.2013 in ceea ce 

priveste -autovehiculul marca 
Wolkswagen tip BZB nr. de 

identificare 
WVWZZZ3CZ9E526519 cu nr. de 

inmatriculare B66-DOK, -
autovehiculul marca Wolkswagen 

tip BKP nr. de identificare 
WVWZZZ3CZ6P195747 cu nr. de 

inmatriculare MH-04-EBG, -
autorizatia de farmacie 

nr.6968/EN/3026/20.03.2007 
eliberata la data de 27.03.2007 si -

stoc de marfa-medicamente-in 
valoare de 60.000 lei. Dispune 
anularea in parte a transferului 

patrimonial constand in contractul 
de vanzare de fond de comert 
nr.350/10.01.2014 atestat de 
Cabinet Individual de Avocat 

Dumitrascu Dragos prin incheierea 
de data certa nr.350/10.01.2014 in 

ceea ce priveste autorizatia de 
farmacie nr. 

6968/EN/3026/20.03.2007 
eliberata la data de 27.03.2007 
prevazuta la art.2 din contract. 
Dispune repunerea partilor in 
situatia anterioara efectuarii 

actelor frauduloase, respectiv 
dispune restituirea de catre paratul 

Nastasie Dragos a celor doua 
autovehicule in natura sau a 

contravalorii acestora de la data 
instrainarii, respectiv 35.499 lei 

(primul vehicul cu nr. de 
inmatriculare B66-DOK) si 20.335 

lei ( al doilea vehicul cu nr.de 
inamtriculare MH 04 EBG) si a 
stocului de marfa-medicamente 

sau a contravalorii lor in suma de 
60.000 lei. Dispune repunerea 
paratilor in situatia anterioara 

efectuarii actelor frauduloase, in 
ceea ce priveste instrainarea 

autorizatiei de functionare nr. 
6968/EN/3026/20.03.2007. 

Sentinţa a rămas definitivă şi a fost 
pusă în executare silită de Biroul 

Executorului Judecătoresc 
Clement Gheorghe. 
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3. 1474/101/2014/a4 

Cerere anulare act fraudulos 
constând în transferul 

patrimonial al autoturismul 
Volkswagen având serie 

şasiu 
WVWZZZ3CZ9E519626, 

efectuat de SC Farmexim Est 
SRL către Nastasie Rareş 

prin factura fiscală seria MH 
nr. 02/30.08.2011 

Curtea de Apel 
Craiova 

Apelul formulat de  pârâtul 
Nastasie Rares a fost admis prin 

Decizia nr. 430/ 21.04.2016 
pronunţată de Curtea de Apel 

Craiova fiind pronunţată 
următoarea soluţie: Admite apelul. 

Schimbă sentinţa. Respinge 
acţiunea ca nefondată. Definitivă. 

4. 1474/101/2014/a7 

Cerere anulare act fraudulos 
constând plata sumei de 

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

Hexal SRL 

Curtea de Apel 
Craiova 

Soluţia la termenul din data de 
23.10.2015: 

Admite acţiunea formulată de 
lichidatorul judiciar Yna 

Consulting SPRL al debitorului SC 
Farmexim Est SRL, în 

contradictoriu cu debitorul SC 
Farmexim Est SRL prin curator 
special Nastasie Valeriu şi SC 
Hexal SRL, având ca obiect 

anulare acte frauduloase. Dispune 
anularea transferului patrimonial 
constând în plata sumei de 44.900 
lei efectuată de SC Farmexim Est 
SRL către SC Hexal SRL în data 

de 24.02.2014. Dispune repunerea 
părţilor în situaţia anterioara 

efectuării actelor frauduloase, 
respectiv dispune obligarea pârâtei 
SC Hexal SRL să restituie suma de 

44.900 lei încasată. 
La data de 18.12.2015, s-a 

formulat apel de către 
administratorul special Nastasie 

Valeriu. 
Curtea de Apel Craiova a respins 

apelul prin Decizia nr. 
777/29.09.2016. 

Sentinţa a fost pusă în executare 
silită de Biroul Executorului 

Judecătoresc Clement Gheorghe. 

5. 1474/101/2014/a8 

Cerere anulare act fraudulos 
constând plata sumei de 

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

Biopharma SRL 

Curtea de Apel 
Craiova 

Soluţia la termenul din data de 
23.10.2015: 

Admite acţiunea formulată de 
lichidatorul judiciar Yna 

Consulting SPRL al debitorului SC 
Farmexim Est SRL, în 

contradictoriu cu debitorul SC 
Farmexim Est SRL prin curator 
special Nastasie Valeriu şi SC 
Hexal SRL, având ca obiect 

anulare acte frauduloase. Dispune 
anularea transferului patrimonial 
constând în plata sumei de 44.900 
lei efectuată de SC Farmexim Est 
SRL către SC Hexal SRL în data 

de 24.02.2014. Dispune repunerea 
părţilor în situaţia anterioara 

efectuării actelor frauduloase, 
respectiv dispune obligarea pârâtei 
SC Hexal SRL să restituie suma de 

44.900 lei încasată. 
La data de 18.12.2015, s-a 

formulat apel de către 
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administratorul special Nastasie 
Valeriu. 

Curtea de Apel Craiova a respins 
apelul prin Decizia nr. 

778/29.09.2016. 
Sentinţa a fost pusă în executare 

silită de Biroul Executorului 
Judecătoresc Clement Gheorghe. 

6. 1474/101/2014/a9 

Cerere anulare act fraudulos 
constând plata sumei de 

46.600,00 lei şi a sumei de 
44.900,00 lei efectuată de SC 
Farmexim Est SRL către SC 

Dual Caresolution SRL 

Curtea de Apel 
Craiova 

Soluţia la termenul din data de 
23.10.2015: 

Admite acţiunea formulată de 
lichidatorul judiciar Yna 

Consulting SPRL al debitorului SC 
Farmexim Est SRL, în 

contradictoriu cu debitorul SC 
Farmexim Est SRL prin curator 
special Nastasie Valeriu şi SC 
Hexal SRL, având ca obiect 

anulare acte frauduloase. Dispune 
anularea transferului patrimonial 
constând în plata sumei de 44.900 
lei efectuată de SC Farmexim Est 
SRL către SC Hexal SRL în data 

de 24.02.2014. Dispune repunerea 
părţilor în situaţia anterioara 

efectuării actelor frauduloase, 
respectiv dispune obligarea pârâtei 
SC Hexal SRL să restituie suma de 

44.900 lei încasată. 
La data de 18.12.2015, s-a 

formulat apel de către 
administratorul special Nastasie 

Valeriu. 
Curtea de Apel Craiova a respins 

apelul prin Decizia nr. 
779/29.09.2016. 

Sentinţa a fost pusă în executare 
silită de Biroul Executorului 

Judecătoresc Clement Gheorghe. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 14.06.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


