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Notificare privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de 
creanţe 

Nr. 66, data emiterii: 26.11.2013 
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, însărcinat cu conducere în tot a activităţii 

debitorului SC Tomis Agrovet SRL, prin sentinţa comercială 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, prin care s-a deschis procedura prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei, împotriva debitorului 

SC Tomis Agrovet SRL, în temeiul art. 122 alin. (2) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, 

Notifică 

La data de 28.11.2013, lichidatorul judiciar va înregistra la grefa Tribunalului Mehedinţi planul de distribuire între 

creditori nr. 4 şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe. 

Alte menţiuni: Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea a două mijloace de transport, 

respectiv semiremorcă MH 19 APV la preţul de 23.551,00 lei şi autoutilitară MH 11 CCY la preţul de 13.300,00 lei, din 

patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL în perioada 01.08.2013 – 22.11.2013. 
Informaţii suplimentare: 

O copie de pe raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi de pe planul de 

distribuire între creditori nr. 4 urmează a fi afişată la uşa Tribunalului la data de 28.11.2013. 

Oricare creditor sau comitetul creditorilor poate formula contestaţii la raport şi la plan în termen de 15 zile de la afişare. 

O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenţă, lichidatorului judiciar. 

Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la telefon 0744528869. 

Termen procedural: 28.11.2013. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


