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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 45, data emiterii: 16.01.2013 

. 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-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, 
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 asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 
creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 1, astfel întocmite, în anexă, în număr de 2 (două) 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 asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire 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. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Tomis Agrovet SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 16.09.2011 - 31.12.2012, au fost valorificate următoarele 
bunuri: autoutilitară MH 15 CCI – 2.586,00 lei, autoturism BMW MH 01 APV – 71.110,00 lei, semiremorcă MH 81 CCI – 
24.161,25 lei, autoşasiu MH 20 APV – 42.124,30 lei, semiremorcă MH 21 APV- 26.690,85 lei. 
Valoarea totală a sumelor încasate din valorificarea bunurilor menţionate mai sus este de 166.672,40 lei din care TVA în 
sumă de 32.259,67 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 16.09.2012-31.12.2012 nu s-au încasat sume 
din creanţe recuperate. S-au încasat dobânzi bancare în sumă de 766,68 lei. 
De asemenea, a fost încasată din vânzarea caietelor de sarcini suma de 1.000,00 lei. 
Suma totală încasată în această perioadă a fost de 168.439,03 lei din care TVA în sumă de 32.259,67 lei. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar – După deschiderea procedurii de faliment, prin sentinţa nr. 
655/F/24.11.2011 onorariul lichidatorului judiciar a fost stabilit în procent de 15% (exclusiv TVA) din valoarea încasată din 
vânzarea bunurilor şi valorificarea creanţelor debitorului. 
Ţinând cont de acest aspect, onorariul lichidatorului judiciar este în sumă de 20.426,90 lei la care se adaugă TVA în sumă 
de 4.902,45 lei. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – Însumând soldul 
rămas din planul de distribuire nr. 1, respectiv 12.540,31 lei cu sumele încasate în perioada 16.09.2012-31.12.2012, rezultă 
un disponibil în sumă de 180.979,34 lei. 
După scăderea onorariului cuvenit lichidatorului judiciar şi a TVA-ului aferent, rezultă un disponibil în sumă de 155.649,99 
lei. 
Sumele încasate au fost repartizate după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 5.445,94 lei din care TVA –347,06 lei (anunţuri publicitare, onorarii evaluări, alte plăţi aferente 
procedurii, anexa nr. 1); 
- comisioane bancare –  291,92 lei; 
- 2% fond lichidare – 2.724,00 lei; 
- impozite şi taxe locale – 566,00 lei; 
- TVA de plată provenit din procedură – 27.036,00 lei; 
- creanţe înscrise în tabelul definitiv – 105.000,00 lei; 
- Total sume distribuite – 141.063,86 lei. 
5. Alte menţiuni – Disponibilul în sumă de 14.586,13 lei a rămas în contul societăţii urmând a fi utilizat pentru acoperirea 
cheltuielilor necesare continuării procedurii. 
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Plan de distribuire între creditori nr. 2 
Număr dosar 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Tomis Agrovet SRL 

1. Creanţe garantate 
Nr. crt. Creditor Valoare creanţă acceptată 

rămasă nedistribuită 
Sumă distribuită Observaţii 

1. B.C.R. 3.950.072,45 105.000,00  
 Total sume  3.950.072,45 105.000,00  

 Total sume distribuite  105.000,00  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - Nu s-a repartizat suma de 14.586,13 lei fiind 
reţinută pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 
Termen procedural: 17.01.2013. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


