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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 109, data emiterii: 12.09.2017 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Tomis Agrovet SRL, cod de identificare fiscală 2477821, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/1023/1992. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, Tel/Fax: 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tomis Agrovet SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 655/F din şedinţa publică din data de 24.11.2011, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9657/101/2010, în temeiul art. 21 alin. 
1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în 
averea debitoarei în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr 
de 3 (trei) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

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

art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Tomis Agrovet SRL 
Număr dosar: 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Tomis Agrovet SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11777/15.06.2017, a raportului 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 102, din data de 13.06.2017, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 102, din data de 13.06.2017 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Tomis Agrovet. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit 
Notificarea privind planul de distribuire nr. 5/12.06.2017 şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din 
încasarea de creanţe, nr. 102, din data de 13.06.2017, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
12559/26.06.2017, conform dovezii anexate. 
Având în vedere că, nu au fost formulate contestaţii împotriva raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 5, din data de 12.06.2017, lichidatorul judiciar a procedat 
la distribuirea sumelor potrivit Planului de distribuire nr. 5/12.06.2017, la data de 03.07.2017, conform documentelor de 
plată anexate la prezentul raport. 
În vederea valorificării bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la 
preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare nr. 52/09.10.2015, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data 
de 21.03.2016, respectiv: 
- semiremorcă MH 17 APV – preţ pornire licitaţie 10.200,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – preţ pornire licitaţie 4.500,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – preţ pornire licitaţie 710,00 lei (inclusiv TVA), la punctul de lucru al lichidatorului 
judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi, au fost organizate licitaţia, după cum urmează: la data de 15.06.2017, ora 1400, la data de 22.06.2017, ora 
1400 şi la data de 29.06.2017, ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 15.06.2017, ora 1400, din data de 22.06.2017, ora 1400 şi din data de 29.06.2017, 
ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi 
imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, în fiecare zi de joi a săptămânii, ora 1400. 
Având în vedere că, până la această dată, au fost organizate un nr. de 163 licitaţii pentru bunurile mobile rămase 
nevalorificate în patrimoniul debitoarei, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit 
Referatul nr. 105/04.07.2017 prin care a propus aprobarea casării acestor bunuri, prin casarea bunurilor, urmărindu-se 
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; 
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- 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). 
Referatul nr. 105/04.07.2017 întocmit de lichidatorul judiciar este anexat 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 Tomis Agrovet SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea referatului privind casarea bunurilor mobile existente în patrimoniul societăţii debitoare SC Tomis 
Agrovet SRL şi valorificarea acestora către firme autorizate“, 
şedinţa urmând să aibă loc la data de 20.07.2017, ora 1400 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. 106, din data de 04.07.2017, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 13144/04.07.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 106, din data de 04.07.2017, însoţită de materialele propuse spre 
aprobare, a fost publicată şi poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, respectiv 
www.ynaconsulting.ro şi a fost transmisă la adresa de mail a creditorul garantat Tonescu Finance S. à R.L., în calitate 
de cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL, 
conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 129/07.07.2017, comunicată la nr. de fax al Primăriei Comunei Şimian la data de 07.07.2017, lichidatorul 
judiciar a solicitat scoaterea din evidenţele fiscale ale SC Tomis Agrovet SRL a următorului bun imobil: *Teren cu ST 
masurata = 2.022,50 mp (din acte ST = 2.078 mp) şi Constructii cu Sc = 731,58 mp şi Su = 657,92 mp (Ateliere, Magazii şi 
Anexe), inscrise in Cartea Funciara nr. 50117 a comunei Simian, avand numar cadastral 20 pentru Teren, respectiv 20-
C1, 20-C2, 20-C3 pentru Constructii, situata in intravilanul localitatii Simian, str. 31, nr. 2, jud. Mehedinti*, imobil 
grevat de sarcini în favoarea creditorului garantat Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca 
Comercială Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL, valorificat la licitaţia din data de 
05.05.2017, anexând adresei copie de pe contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1158/08.06.2017 şi copie 
de pe factura fiscală nr. 29/29.05.2017, conform dovezii anexate. 
La data de 20.07.2017, ora 1400, 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 Tomis Agrovet SRL, având la 
ordinea de zi: 
„1. Aprobarea referatului privind casarea bunurilor mobile existente în patrimoniul societăţii debitoare SC Tomis 
Agrovet SRL şi valorificarea acestora către firme autorizate“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Tomis Agrovet SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
20.07.2017, orele 1400, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL, reprezentată prin dl. Robert Mihai Machidon, în calitate de reprezentant, punct de 
vedere scris, cu adresa nr. 246844/11.07.2017, care deţine o creanţă în procent de 75,45487% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală; 
2. Raiffeisen Leasing IFN SA, reprezentată prin dna. Monica Cristina Lazăr, în calitate de director general adjunct şi 
prin dl. Cristian Tarţău, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris, cu adresa nr. 7675/19.07.2017, care deţine 
o creanţă în procent de 5,81441% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor, convocată de lichidatorul judiciar pentru data de 20.07.2017, ora 1400, cu un procent de 
81,26928% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100,00000% din totalul creditorilor 
prezenţi sau care au transmis un punct de vedere scris, a hotărât: 
1. aprobă referatul privind casarea bunurilor mobile existente în patrimoniul societăţii debitoare SC Tomis Agrovet SRL 
şi valorificarea acestora către firme autorizate. 
Procesul verbal nr. 107/20.07.2017, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 20.07.2017, ora 
1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.07.2017, cu adresa nr. 133/21.07.2017, 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 Tomis Agrovet SRL şi a fost comunicat la adresa de 
mail a creditorului care a transmis punct de vedere în scris. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 108, din data de 20.07.2017, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14269/24.07.2017, conform dovezii anexate. 
În urma solicitărilor făcute de lichidatorul judiciar, s-au primit patru oferte în vederea valorificării deşeurilor de fier de 
la II Seandru G. Elena, SC Feralam TC-LM SRL, SC Genko Trading SRL şi SC Vinatorul SRL. Precizăm faptul că 
preţurile înscrise în ofertele transmise sunt următoarele: 
1. II Seandru G. Elena: 
- semiremorca MH 17 APV – 7.200 lei; 
- autoutilitara MH 07 APV – 2.100 lei; 
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- autoturism Ford MH 05 APV – 650 lei; 
2. SC Feralam TC-LM SRL: 
- semiremorca MH 17 APV – 6.670 lei; 
- autoutilitara MH 07 APV – 1.900 lei; 
- autoturism Ford MH 05 APV – 600 lei; 
3. SC Genko Trading SRL: 
- semiremorca MH 17 APV – 6.000 lei; 
- autoutilitara MH 07 APV – 1.650 lei; 
- autoturism Ford MH 05 APV – 550 lei; 
4. SC Vinatorul SRL: 
- semiremorca MH 17 APV – 5.850 lei; 
- autoutilitara MH 07 APV – 1.500 lei; 
- autoturism Ford MH 05 APV – 500 lei. 
În urma analizei ofertelor primite, lichidatorul judiciar a constatat că oferta cea mai avantajoasă este cea depusă de II 
Seandru G. Elena, urmând ca în perioada următoare să fie întreprinse demersurile în vederea valorificării acestor bunuri 
ca deşeuri fier vechi către această societate, la preţurile înscrise în ofertă, acesteia revenindu-i obligaţia tăierii şi 
transportului deşeului rezultat. 
Necontestarea prezentului raport de către persoanele îndreptăţite de Legea nr. 85/2006 în conformitate cu art. 21 alin. 
(3) echivalează cu aprobarea acestui raport. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea 
bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 13.09.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


