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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 29, data emiterii: 06.10.2014 

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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: www.ynaconsulting.ro, 
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 3 (trei) 
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 Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12405/30.06.2014, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 27, din data de 27.06.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul lunar, nr. 27, din data de 27.06.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian SA. 
Administratorul judiciar a urmărit dacă s-a respectat graficul de plăţi, anexă la planul de reorganizare şi a constatat 
următoarele: 
- în data de 30.06.2014 s-a plătit suma de 3.500,00 lei către bugetul de stat, reprezentând contravaloare parţial rata nr. 3 din 
trimestrul II/2014; 
- în data de 02.07.2014 s-a achitat către bugetul de stat suma de 6.500,00 lei, reprezentând contravaloare diferenţă rata nr. 3 
din trimestrul II/2014, conform graficului de plăţi aferent planului de reorganizare; 
- în data de 02.07.2014 s-a plătit suma de 8.000,00 lei către BRD Groupe Societe Generale, reprezentând contravaloare 
parţial rata nr. 3 din trimestrul II/2014; 
- în data de 02.07.2014 s-a plătit suma de 13.900,00 lei către BRD Groupe Societe Generale, reprezentând contravaloare 
diferenţă rata nr. 3 din trimestrul II/2014, conform graficului de plăţi aferent planului de reorganizare; 
- în data de 30.06.2014 s-a plătit suma de 3.000,00 lei către Banca Transilvania, reprezentând contravaloare parţial rata nr. 3 
din trimestrul II/2014; 
- în data de 02.07.2014 s-a plătit suma de 9.500,00 lei către Banca Transilvania, reprezentând contravaloare diferenţă rata 
nr. 3 din trimestrul II/2014, conform graficului de plăţi aferent planului de reorganizare. 
S-a primit adresa nr. DST13081/20.06.2014 de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care s-a solicitat raportul 
curent privind informaţiile privilegiate la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la operatorul de piaţă, în conformitate 
cu prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare şi 
Dispunerii de Măsuri CNVM nr. 11/2010. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea raportului întocmit în conformitate cu prevederile art. 113 lit. A alin. (1) 
lit. a) – c), j) şi k) şi lit. E din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVMR pentru SC Agromec Simian SA, nr. 28, din data de 
23.07.2014, care a fost comunicat la adresa de e-mail a Autorităţii de Supraveghere Financiară la data de 23.07.2014, 
conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 436/16.09.2014, administratorul judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei, respectiv dlui. Firu 
Daniel, ca în termen de 5 (cinci) zile de la primirea adresei, să pună la dispoziţie situaţia clienţilor neîncasaţi care figurează 
cu debite restante, precum şi documentele necesare (contracte, facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont, fişă client, 
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confirmare de sold, etc.) pentru promovarea acţiunilor judiciare având ca obiect recuperarea creanţelor, precum şi o copie de 
pe balanţa de verificare întocmită la data de 31.07.2014. 
De asemenea, a adus la cunoştinţă administratorului special al debitoarei că, în cazul în care nu va pune la dispoziţie 
documentele solicitate, există posibilitatea ca, creanţele să se prescrie, astfel încât va fi direct răspunzător cu privire la 
neîncasarea debitelor menţionate anterior. 
Adresa nr. 436/16.09.2014 a fost comunicată administratorului special al debitoarei, sub semnătură de primire, la data de 
17.09.2014, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 456/01.10.2014, administratorul judiciar a revenit la adresa nr. 436/16.09.2014, prin care a solicitat 
administratorului special, ca în termen de 2 (două) zile de la primirea adresei, să pună la dispoziţie situaţia clienţilor 
neîncasaţi care figurează cu debite restante, precum şi documentele necesare (contracte, facturi fiscale, ordine de plată, 
extrase de cont, fişă client, confirmare de sold, etc.), precum şi o copie de pe balanţa de verificare întocmită la data de 
31.07.2014, necesare pentru promovarea acţiunilor judiciare având ca obiect recuperarea creanţelor şi întocmirea unui raport 
privind activitatea desfăşurată în cursul procedurii de reorganizare judiciară. 
Adresa nr. 456/01.10.2014 a fost comunicată administratorului special al debitoarei, sub semnătură de primire, la data de 
01.10.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, cu adresa nr. 457/01.10.2014, administratorul judiciar a adus la cunoştinţă administratorului special al 
debitoarei că până pe data de 30.09.2014, avea obligaţia să asigure disponibilităţile băneşti necesare achitării ratei nr. 4 
înscrisă în graficul de plăţi, anexă la planul de reorganizare, propus de debitoare, prin administratorul special, disponibilităţi 
care nu au fost asigurate, iar, în situaţia în care, în termen de 3 zile de la primirea adresei, nu va proceda la plata creanţelor 
conform graficului, se va proceda la întocmirea cererii de ridicare a dreptului de administrare şi intrare în procedura de 
faliment. 
Adresa nr. 457/01.10.2014 a fost comunicată administratorului special al debitoarei, sub semnătură de primire, la data de 
01.10.2014, conform dovezii anexate. 
La data de 02.10.2014, s-a primit de la administratorul special adresa din data de 01.10.2014, prin care a făcut cunoscut că, 
datorită unor dificultăţi financiare, nu poate asigura disponibilităţile băneşti necesare achitării ratei nr. 4, urmând a 
întreprinde toate măsurile pentru achitarea acesteia în termen de 30 (treizeci) de zile. 
După primirea solicitării de amânare a plăţii ratei nr. 4 cu 30 (treizeci) de zile, de la administratorul special, administratorul 
judiciar, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 17.10.2014, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului 
judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de 
zi: „aprobarea prelungirii cu 30 (treizeci de zile) a scadenţei de plată pentru rata nr. 4, înscrisă în graficul de plăţi, anexă la 
planul de reorganizare, conform adresei din data de 01.10.2014 primită de la administratorul special“. 
Adresa din data de 01.10.2014 primită de la administratorul special al debitoarei, a fost publicată şi poate fi vizualizată pe 
site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 28, din data de 03.10.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu 
cererea din data de 03.10.2014. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată pe site-ul administratorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Agromec Simian. 
La data de 02.10.2014, administratorul special a pus la dispoziţia administratorului judiciar o situaţie a clienţilor neîncasaţi, 
după cum urmează: 
- SC Exlomediu Bucureşti – 6.512,32 lei; 
- SC Galeata SRL – 19.530,00 lei; 
- PFA Costea – 31.005,60 lei; 
- Primăria Vlădaia – 36.347,96 lei; 
- SC Romalex SRL – 274.934,27 lei; 
- SC Speed Concept SRL – 265.453,00 lei; 
- SC Tatoi Invest SRL – 17.564,40 lei. 
După primirea balanţei de verificare de la administratorul special al debitoarei, administratorul judiciar a analizat situaţia 
veniturilor şi cheltuielilor realizate pe primele 7 luni ale anului 2014, constatând următoarele: veniturile realizate au fost în 
sumă totală de 30.000,24 lei, având următoarea structură: 
- cont 706 „Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi gestiuni“ – 30.000,00 lei; 
- cont 766 „Venituri din dobânzi“ – 0,24 lei. 
De asemenea, cheltuielile totale realizate au fost în sumă de 24.020,16 lei, având următoarea structură: 
- cont 6024 „Cheltuieli privind piesele de schimb“ – 944,20 lei; 
- cont 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare“ – 148,96 lei; 
- cont 628 „Alte cheltuieli, servicii şi servicii executate de terţi“ – 21.727,00 lei; 
- cont 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe“ – 1.200,00 lei. 
Făcând diferenţa între veniturile şi cheltuielile realizate de debitoare în primele 7 luni ale anului 2014, rezultă un profit în 
sumă de 5.980,08 lei. 
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Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 4203/101/2013/a2 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „contestaţie la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 19.05.2014“ formulată de Iancu 
Săndel la cabinet Individual de Avocatură Ionescu şi a constatat că la termenul din data de 15.09.2014 instanţa de judecată a 
acordat termen pentru îndeplinirea procedurii de citare cu intimata-creditoare SC Autoutil SRL Arad la data de 06.10.2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 06.10.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


