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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 22, data emiterii: 10.01.2014

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. Administrator 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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agromec Simian SA, conform
sentinţei nr. 179/2013 din şedinţa publică din data de 13.05.2013, 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 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 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
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Agromec Simian SA
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 17095 din data de 18.10.2013, a raportului lunar privind
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea
85/2006, nr. 19/14.10.2013, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.expert-insolventa.ro, la secţiunea
Portofoliu, client Agromec Simian SA, poziţia nr. 2.
De asemenea, în BPI nr. 17101 din data de 18.10.2013, s-a publicat Hotărârea Adunării creditorilor nr. 18/11.10.2013,
precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.expert-insolventa.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec
Simian SA, poziţia nr. 3
În temeiul art. 101 din Legea nr. 85/2006, prin sentinţa nr. 675/2013 pronunţată în Şedinţa publică din data de 14.10.2013,
judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Agromec Simian SA. 
Cu adresa nr. A/8589 din data de 16.10.2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Direcţia Supraveghere Tranzacţii şi
Emitenţi, Serviciul Supraveghere Prin Raportări Curente, a solicitat transmiterea prin e-mail a rapoartelor curente întocmite
conform prevederilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. a)-c), j şi k şi lit. E (pentru rapoartele anuale) din Regulamentul CNVM nr.
1/2006 şi ale Dispunerii de măsuri nr. 11/2010, atât către CNVM cât şi către B.V.B.
În data de 23.10.2013, administratorul judiciar a transmis prin e-mail, raportul nr. 20/23.10.2013, pentru SC Agromec
Simian SA, întocmit în conformitate cu prevederile art. 113 lit. A, alin. (1) lit. a) - c), j şi k şi lit. E din Regulamentul CNVM
nr. 1/2006, atât către Autoritatea de Supraveghere Financiară precum şi către Bursa de Valori Bucureşti. De asemenea,
administratorul judiciar a transmis prin e-mail şi sentinţa nr. 675/2013 pronunţată în Şedinţa publică din data de 14.10.2013,
prin care judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Agromec Simian SA.
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului 4203/101/2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, privind contestaţia
împotriva tabelului preliminar al creanţelor depusă de domnul Iancu Săndel şi s-a constatat că la termenul din data de
14.10.2013, instanţa de judecată a acordat termen la data de 28.10.2013, la cererea administratorului special pentru a depune
la dosar înscrisuri în apărare şi în copie certificată statele de plată pentru perioada mai-septembrie 2011, Decizia nr.
91/24.10.2011 şi adeverinţa nr. 9/24.10.2011. Precizăm faptul că pentru termenul din data de 28.10.2013, domnul Iancu
Săndel a transmis prin e-mail către administratorul judiciar mai multe documente cu rugămintea de a fi depuse la dosarul
cauzei.
La termenul din data de 28.10.2013, instanţa de judecată s-a pronunţat prin sentinţa nr. 787/2013 din şedinţa publică din
data de 28.10.2013, prin care a admis în parte contestaţia formulată de domnul Iancu Săndel şi a dispus înscrierea
contestatorului la masa credală cu o creanţă salarială de 5.700,00 lei din care 3.052,00 lei creanţă certă (drepturi salariale
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aferente perioadei mai 2011-octombrie 2011) şi 2.648,00 lei creanţă sub condiţie suspensivă (drepturi salariale aferente
perioadei noiembrie 2011-aprilie 2012).
Având în vedere sentinţa nr. 787/2013 din şedinţa publică din data de 28.10.2013, administratorul judiciar prin adresa nr.
1020/06.11.2013, transmisă prin e-mail în data de 06.11.2013, a solicitat administratorului special al SC Agromec Simian
SA, domnului Firu Daniel, ca în termen de 5 zile de la primirea adresei, să procedeze la modificarea graficului de plăţi
aferent planului de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, în sensul de a înscrie în graficul de plăţi şi creanţa salarială
a creditorului Iancu Săndel în sumă de 5.700,00 lei, din care 3.052,00 lei creanţă certă (drepturi salariale aferente perioadei
mai 2011 – octombrie 2011) şi 2.648,00 lei creanţă sub condiţie suspensivă. După modificarea graficului de plăţi aferent
planului de reorganizare, administratorul judiciar a solicitat comunicarea unui exemplar pentru a fi supus aprobării Adunării
creditorilor.
Administratorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv rectificat al creanţelor împotriva debitorului SC Agromec Simian SA,
care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi cu adresa nr. 1019/07.11.2013. De asemenea, tabelul definitiv rectificat a
fost publicat în BPI nr. 18704/11.11.2013, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv
www.expert-insolventa.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian SA, poziţia nr. 4.
S-au primit rapoartele de evaluare în formă detaliată pentru bunurile grevate de sarcini, de la evaluatorul Victor Mihail
Cugut, evaluări care au fost dispuse de către administratorul judiciar potrivit art. 41 alin. 2 din Legea 85/2006. Pentru
efectuarea acestor evaluări s-a achitat cu factura nr. 177/14.10.2013, suma de 2.400,00 lei.
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 6551/95/2012* aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă
şi Asigurări Sociale, privind contestaţia depusă de domnul Iancu Săndel împotriva deciziei de concediere nr. 91/24.10.2011,
constatându-se că la termenul din data de 31.10.2013, acesta a depus o precizare la contestaţie, prin care a cerut anularea
Deciziei nr. 91/24.10.2011, reintegrarea în funcţie şi plata drepturilor salariale, obligarea pârâtei la plata sumei de 5.700,00
lei cu titlul de drepturi salariale restante şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată din acest dosar. La termenul din
data de 31.10.2013, instanţa de judecată a amânat cauza pentru data de 21.11.2013 pentru citarea reclamantului cu
menţiunea de a depune la dosar în copie completă şi lizibilă înscrisurile depuse prin poşta electronică. La termenul din data
de 21.11.2013, instanţa de judecată a amânat cauza pentru data de 12.12.2013, pentru comunicarea unui exemplar de pe
precizarea la acţiune şi emiterea unei adrese către pârâtă.
Administratorul judiciar a primit de la Tribunalul Gorj, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, o adresa prin care se
solicită depunerea până la termenul din data de 12.12.2013, a organigramelor pârâtei SC Agromec Simian SA înainte şi
după emiterea deciziei contestate nr. 91/24.10.2011, precum şi a statului de funcţii ale pârâtei.
Referitor la această adresă, administratorul judiciar a transmis prin fax pentru termenul din data de 12.12.2013, către
Tribunalul Gorj, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, adresa nr. 1141/10.12.2013 prin care a precizat faptul că i s-a
comunicat administratorului special să pună la dispoziţie aceste documente, dar până la acea dată, domnul Firu Daniel nu a
prezentat documentele solicitate.
La termenul din data de 12.12.2013, instanţa de judecată a dat următoarea soluţie: „Disjunge capătul de cerere privind
anularea deciziei de concediere a reclamantului, care va face obiectul dosarului nr. 9168/95/2013. Emite adresă către
intimata SC Agromec Simian SA pentru a depune la dosar organigramele înainte şi după emiterea deciziei de concediere a
reclamantului, precum şi statul de funcţii al angajatorului. Suspendă dosarul nr. 6551/95/2012* privind restul capetelor de
cerere, în baza art. 36 din Legea 85/2006.”
Administratorul judiciar a urmărit dacă s-a respectat planul de reorganizare şi s-a constatat că în perioada 22.12.2013
-23.12.2013 a fost achitată integral rata nr. I trimestru IV pentru anul 2013 conform planului de reorganizare.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 13.01.2014.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


