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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 56, data emiterii: 27.03.2013 

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-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, 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 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 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 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. 1046/21.01.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 47/16.01.2013 
S-a convocat Adunarea creditorilor, având la ordinea de zi: „Aprobarea schimbării metodei de vânzare pentru două 
mijloace de transport, autoşasiu MH 16 APV şi autoşasiu MH 18 APV, din vânzare prin licitaţie publică în vânzare 
directă cu supraofertă către un cumpărător identificat, respectiv SC Alpha Construct Sistem SA la preţul de 40.000,00 
lei (inclusiv TVA), pentru ambele mijloace de transport”, şedinţa urmând să aibă loc la data de 06.02.2013, ora 1430. 
Convocarea Adunării creditorilor nr. 48/18.01.2013 a fost publicată în BPI nr. 1128/21.01.2013. De asemenea, aceasta a 
fost transmisă prin email creditorului BCR în data de 21.01.2013. 
În BPI nr. 1178/22.01.2013 s-a publicat notificarea privind depunerea planului de distribuire şi a raportului asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi încasarea de creanţe, nr. 46/17.01.2013. Având în vedere că nu s-au formulat 
contestaţii la planul de distribuire nr. 2, vă rugăm să aprobaţi distribuirea sumelor aşa cum au fost înscrise în raportul 
asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a planului de distribuire nr. 216.01.2013. 
În data de 24.01.2013, s-a plătit suma de 4.000,00 lei din contul debitoarei, evaluatorului Ion Cristian-Viorel 
reprezentând contravaloare raport evaluare conform facturii nr. 7584295/10.10.2012. 
În data de 29.01.2013, s-a transmis creditorului BCR SA prin email, informarea şi oferta primită în legătura cu cele 
două mijloace de transport, respectiv autoşasiu MH 16 APV şi autoşasiu MH 18 APV aflate în patrimoniul debitoarei. 
În data de 06.02.2013, ora 1430 s-a ţinut şedinţa Adunării Creditorilor dar având în vedere faptul că a fost prezent un 
singur creditor care deţine un procent de 4,47716% din totalul creanţelor înscrise la masa credală şi nu s-a întocmit 
cvorumul legal, şedinţa Adunării creditorilor a fost amânată pentru o dată ulterioară, având aceeaşi ordine de zi. 
Procesul verbal al Adunării creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 11.02.2013. 
S-a convocat o nouă Adunare a creditorilor având aceeaşi ordine de zi, şedinţa urmând să aibă loc la data de 
22.02.2013, ora 1400. Convocarea Adunării creditorilor nr. 50/11.02.2013 a fost publicată în BPI nr. 2893/15.02.2013. 
De asemenea, aceasta a fost transmisă prin email creditorului BCR în data de 11.02.2013. 
În data de 19.02.2013 s-a convocat Adunarea creditorilor având la ordinea de zi: „Aprobarea propunerii lichidatorului 
judiciar privind reducerea cu 25% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile 
(necesitatea reducerii preţului este justificată de faptul că au fost organizate până la această dată un număr de 3 licitaţii 
la acelaşi preţ, licitaţii la care nu a manifestat nimeni interes pentru aceste bunuri)”, şedinţa urmând să aibă loc la data 
de 04.03.2013, ora 1400. 
Convocarea Adunării creditorilor nr. 51/19.02.2013 a fost publicată în BPI nr. 3249/21.02.2013. De asemenea, aceasta a 
fost transmisă prin email creditorului BCR în data de 04.03.2013. 
În data de 22.02.2013, ora 1400 s-a ţinut şedinţa Adunării Creditorilor la care s-a prezentat numai creditorul D.G.F.P. 
Mehedinţi, dar având în vedere faptul că este a doua convocare cu aceeaşi ordine de zi şi că s-a adus la cunoştinţă 
creditorilor prin convocarea nr. 50/11.02.2013 publicată în BPI nr. 2893/15.02.2013, că cei care nu comunică un punct 
de vedere în scris, se consideră că aprobă tacit cele înscrise pe ordinea de zi, schimbarea metodei de vânzare pentru 
două mijloace de transport, autoşasiu MH 16 APV şi autoşasiu MH 18 APV, din vânzare prin licitaţie publică în 
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vânzare directă cu supraofertă către un cumpărător identificat, respectiv SC Alpha Construct Sistem SA la preţul de 
40.000,00 lei (inclusiv TVA), pentru ambele mijloace de transport. 
Procesul verbal al Adunării creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 25.02.2013. Hotărârea 
Adunării creditorilor nr. 53/22.02.2013 a fost publicată în BPI nr. 3696/28.02.2013. 
În vederea valorificării celor două mijloace de transport, autoşasiu MH 16 APV şi autoşasiu MH 18 APV, existente în 
patrimoniul debitoarei s-a publicat un anunţ în ziarele Datina din data de 26.02.2013 şi Curierul Naţional din data de 
27.02.2013, ofertele urmând să fie primite până la data de 13.03.2013, ora 1400. Pentru publicarea acestor anunturi s-a 
plătit suma totată de 152,37 lei cu facturile nr. 3778/27.02.2013 şi factura nr. 6783/25.02.2013. 
În data de 04.03.2013, ora 1400 s-a ţinut şedinţa Adunării Creditorilor, care a aprobat propunerea lichidatorului judiciar 
privind reducerea cu 15% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile, precum şi 
organizarea în acest sens a unei sesiuni de 5 licitaţii ţinute bilunar, cu un procent de 75,45487% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv un procent de 87,52777% din totalul creanţelor prezente sau care şi-au exprimat un 
punct de vedere în scris. 
Procesul verbal al Adunării creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 06.03.2013. De 
asemenea, acesta a fost transmis prin email creditorilor BCR SA, SC Raiffeisen Leasing IFN SA şi SC Serraghis Loan 
Management LTD în data de 05.03.2013. Hotărârea Adunării creditorilor nr. 55/04.03.2013 a fost publicată în BPI nr. 
3945/05.03.2013. 
În vederea valorificării bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei s-a publicat un nou anunţ în ziarele Piaţa 
Severineană şi Adevărul din data de 08.03.2013, licitaţia urmând să aibă loc în data de 10.04.2013, ora 1300, iar în 
situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii în data de 25.04.2013, ora 1300. 
Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 279/08.03.2013 suma de 495,00 lei. Anunţul privind vânzarea 
bunurilor la licitaţie a fost publicat şi pe site-ul Locbun.ro. 
În data de 13.03.2013 s-a organizat licitaţia privind vânzarea celor două mijloace de transport, autoşasiu MH 16 APV şi 
autoşasiu MH 18 APV, licitaţie la care s-a prezentat un singur ofertant, respectiv SC Alpha Construct Sistem SA, prin 
împuternicit domnul Pîrvan Ion, care a achitat contravaloare garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 4.000,00 
lei cu ordinul de plată din data de 12.03.2013 şi diferenţa în valoare de 36.000,00 lei cu ordinul de plată din data de 
14.03.2013. 
Pentru valorificarea bunurilor mobile au fost organizate licitaţii săptămânal, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun 
ofertant, astfel: 17.01.2013, 24.01.2013, 31.01.2013, 07.02.2013, 14.02.2013, 21.02.2013, 28.02.2013, 07.03.2013, 
14.03.2013 şi 21.03.2013. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarelor nr. 8446/101/2011 şi 6846/101/2011, având ca obiect pretenţii – perimare 
formulată de reclamanţii Brânzan Ştefan şi Dobromirescu Sever în contradictoriu cu pârâta SC Tomis Agrovet SRL, 
instanţa pronunţându-se prin sentinţele nr. 1023/21.02.2013 şi nr. 1021/21.02.2013 prin care se constată perimate 
acţiunile formulate de reclamanţii Brânzan Ştefan şi Dobromirescu Sever.  
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 28.03.2013. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


