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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 76, data emiterii: 22.10.2014 

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, Tel/Fax: 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, 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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12687/04.07.2014, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 73, din data de 02.07.2014. 
Raportul de activitate, nr. 73, din data de 02.07.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Tomis Agrovet, poziţia nr. 53. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12714/04.07.2014, convocarea 
Adunării Creditorilor, nr. 72, din data de 02.07.2014, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Tomis Agrovet, poziţia nr. 54. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost comunicată creditorului BCR SA la adresa de e-mail a acestuia, conform 
dovezii anexate. 
La data de 16.07.2014 ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Tomis 
Agrovet SRL având la ordinea de zi:  
„1. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar privind reducerea cu 40% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul 
de evaluare pentru bunurile imobile şi mobile (necesitatea reducerii preţului este justificată de faptul că atât pentru 
bunurile imobile cât şi pentru bunurile mobile au fost organizate până la această dată 38 licitaţii la acelaşi preţ, licitaţii 
la care nu a manifestat nimeni interes pentru aceste bunuri).“ 
Precizăm faptul că în Adunarea creditorilor din data de 28.06.2013 s-a aprobat reducerea cu 25% a preţului de pornire a 
licitaţiei faţă de preţul de evaluare atât pentru bunurile imobile cât şi pentru bunurile mobile. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Tomis Agrovet SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
16.07.2014, orele 1400 s-au prezentat următorii creditori:  
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată de dl Florea Mihai, prin punct de vedere scris, cu adresa nr. 
374/15.07.2014, care deţine o creanţă în procent de 75,45487% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. SC Raiffeisen Leasing IFN SA, reprezentată de dna Lazăr Monica, prin punct de vedere scris, care deţine o creanţă în 
procent de 5,81441% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor, convocată pentru data de 16.07.2014, ora 1400, care deţine un procent de 75,45487% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 92,8455% din totalul creditorilor prezenţi sau care au 
transmis un punct de vedere scris, nu a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de reducere a preţurilor de pornire a 
licitaţiilor cu 40% faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile şi mobile. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 74/16.07.2014 întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data 
de 16.07.2014, ora 1400, pentru debitorul SC Tomis Agrovet SRL, precum şi punctele de vedere, consemnate în 
procesul verbal, ale creditorilor Banca Comercială Română SA şi Raiffeisen Leasing SA, au fost depuse la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 17.07.2014, cu adresa nr. 374/17.07.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 16.07.2014 a fost comunicat creditorilor Banca 
Comercială Română SA şi Raiffeisen Leasing SA, la adresele de e-mail ale acestora, conform dovezii anexate. 
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Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 75, din data de 16.07.2014, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13447/17.07.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Tomis Agrovet, poziţia nr. 55. 
În conformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, la preţuri diminuate cu 25% 
faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
28.06.2013, după cum urmează: 
- imobilul din strada 31, nr. 2, intabulat în CF nr. 56/N comuna Şimian, jud. Mehedinţi, cu nr. cadastral 20, compus din 
construcţiile C1, C2, C3 şi terenul aferent în suprafaţă de 1224 mp (2022,50 mp din măsurători) – preţ pornire licitaţie 
332.105,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren situat în Halânga, jud. Mehedinţi, 1231 mp – 19.850,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 20.352,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 10.514,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV – 5.680,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 5.709,00 lei (inclusiv TVA). 
Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2014, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL 
situat în Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, iar în situaţia în care 
bunurilor nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii, în fiecare zi de joi a săptămânii la ora 1400 până 
la valorificarea acestora. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 21.07.2014 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 22.07.2014, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei s-a achitat 
factura nr. 0824/21.07.2014 în sumă de 526,00 lei, către Piaţa Severineană SRL, cu ordinul de plată nr. 3/24.07.2014, 
conform dovezii anexate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat anunţul pe site-uri de publicitate, respectiv: executari.com, autovit.ro, 
licitatii-insolventa.ro, tocmai.ro, publi24.ro, olx.ro, Locbun.ro şi unpir.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, secţiunea Licitaţii, anunţul fiind transmis şi creditorului Banca Comercială Română SA la 
adresa de e-mail, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţurilor pe site-ul autovit.ro, lichidatorul judiciar a plătit în data de 21.07.2014 suma de 9,92 euro 
inclusiv TVA prin sms echivalent a 44,05 lei la cursul valutar BNR din data efectuării plăţii. 
La data de 22.08.2014, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta 
Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, după cum 
urmează: 
- imobilul din strada 31, nr. 2, intabulat în CF nr. 56/N comuna Şimian, jud. Mehedinţi, cu nr. cadastral 20, compus din 
construcţiile C1, C2, C3 şi terenul aferent în suprafaţă de 1224 mp (2022,50 mp din măsurători) – preţ pornire licitaţie 
332.105,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren situat în Halânga, jud. Mehedinţi, 1231 mp – 19.850,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 20.352,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 10.514,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV – 5.680,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 5.709,00 lei (inclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 22.08.2014, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi 
condiţii în fiecare zi de joi a săptămânii la ora 1400 până la valorificarea acestora. 
Pentru bunurile mobile şi imobile din patrimoniul debitoarei SC Tomis Agrovet SRL, respectiv: 
- imobilul din strada 31, nr. 2, intabulat în CF nr. 56/N comuna Şimian, jud. Mehedinţi, cu nr. cadastral 20, compus din 
construcţiile C1, C2, C3 şi terenul aferent în suprafaţă de 1224 mp (2022,50 mp din măsurători) – preţ pornire licitaţie 
332.105,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren situat în Halânga, jud. Mehedinţi, 1231 mp – 19.850,00 lei (exclusiv TVA); 
- semiremorcă MH 17 APV – 20.352,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară MH 07 APV – 10.514,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoutilitară Dacia Pick MH 06 APV – 5.680,00 lei (inclusiv TVA); 
- autoturism Ford MH 05 APV – 5.709,00 lei (inclusiv TVA), 
s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi de joi a săptămânii, la ora 1400, astfel: 28.08.2014, 04.09.2014, 
11.09.2014, 18.09.2014, 25.09.2014, 02.10.2014, 09.10.2014 şi 16.10.2014, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii în fiecare zi de joi 
a săptămânii la ora 1400 până la valorificarea acestora, conform proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului 
raport. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 23.10.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 
 


