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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 21, data emiterii: 24.05.2012 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Tomis Agrovet SRL, cod de identificare fiscală 2477821, sediul social Drobeta. Tr. 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 Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, 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, 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, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 21 
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 1 (una) 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 lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123 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 Orfescu Aristică. 
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: 
S-a publicat în BPI nr. 3913/19.03.2012 raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 
16/15.03.2012. 
La solicitarea BCR SA în calitate de creditor garantat în vedere prelungirii avizului AEGRM s-a depus în data de 
06.04.2012 suma de 60,00 lei şi 18.04.2012 suma de 51,00 lei în contul societăţii din fondurile lichidatorului judiciar, 
necesari pentru plata comisioanelor. A fost convocată Adunarea Creditorilor pentru data de 18.04.2012 ora 1400 având 
la având la ordinea de zi, următoarele: 
1. Aprobarea raportului de evaluare întocmit de expert tehnic-evaluator inginer Ion Cristian Viorel pentru bunurile 
mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL; 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv 
licitaţie publică cu strigare. Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 5112/09.04.2012. 
La data 18.04.2012, ora 1400 s-a ţinut Adunarea Creditorilor unde au fost aprobate cele două puncte înscrise la ordinea 
de zi, cu excepţia imobilului situat în localitatea Şimian pentru care creditorul garantat a solicitat efectuarea unei alte 
evaluări de către un alt expert în evaluare imobile. Procesul verbal al Adunării Creditor a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 19.04.2012. Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 
5562/19.04.2012. 
În vederea valorificării bunurilor existente în patrimonmiul debitoarei pentru care s-a aprobat raportul de evaluare şi 
modalitatea de vânzare, s-a publicat în ziarele Adevărul şi Piaţa Severinaenă din data de 24.04.2012 anunţul privind 
scoaterea la licitaţie a acestor bunuri, licitaţia urmând să aibă loc în data de 24.05.2012, ora 1400. Pentru publicarea 
acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 467/20.04.2012 suma de 564,00 lei. Anunţul privind vânzarea bunurilor la 
licitaţie a fost publicată şi pe site-ul Locbun.ro. 
Până la această dată au fost încasate 3 caiete de sarcini pentru bunuri mobile, sumele fiind depuse în contul societăţii. 
S-a luat legătura cu evaluatorul Victor Mihail Cugut în vederea evaluării imobilului situat în localitatea Şimian. S-a 
primit raportul de evaluare procedându-se la convocarea Adunării Creditorilor în vederea aprobării acestui raport, 
şedinţa Adunării Creditorilor urmând să aibă loc pe data de 05.06.2012, ora 1300. Convocare Adunării Creditorilor a fost 
publicată în BPI cu cererea nr. 213/23.05.2012. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 24.05.2012. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


