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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 1, data emiterii: 04.11.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Camelia Aurora Falcan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Farmexim Est SRL, cod de identificare fiscală 14628278, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, Bdul. Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3, et. P, ap. 3, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul 
comerţului J25/117/2002. 
4. Lichidator judiciar: 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 Farmexim Est SRL, conform 
Încheierii din şedinţa publică de la 24.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1474/101/2014, 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 Farmexim Est SRL 
Număr dosar: nr. dosar 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Camelia Aurora Falcan 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Farmexim Est SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin Încheierea din şedinţa publică de la 24.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1474/101/2014, instanţa de judecată a dispus încetarea atribuţiilor 
administratorului/lichidatorului IP Liquidation IPURL, desemnat prin încheierea de deschidere a procedurii şi a numit 
administrator/lichidator judiciar pe Yna Consulting SPRL, reprezentată de practician în insolvenţă Gogu Motoi. 
Cu adresa nr. 462/01.10.2014, înregistrată la registratura Trezoreriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin sub nr. MH 
364078/01.10.2014, lichidatorul judiciar, a adus la cunoştinţă că, prin Încheierea din şedinţa publică de la 24.09.2014, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
1474/101/2014, privind pe debitoarea SC Farmexim Est SRL, s-a dispus încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar 
provizoriu IP Liquidation IPURL şi numirea ca administrator judiciar, propus de creditori, pe Yna Consulting SPRL, 
reprezentată de practician în insolvenţă Motoi Gogu. 
Prin aceeaşi adresă, lichidatorul judiciar a solicitat Trezoreriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin să nu mai efectueze 
nicio plată din contul debitoarei SC Farmexim Est SRL cu nr. RO95TREZ4615069XXX001051, decât cu semnătura 
lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, menţionând că acest cont este disponibil pentru orice operaţiune de 
încasare din partea oricărui plătitor. 
Cu adresa nr. 463/02.10.2014, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către dl. Năstasie Valeriu, 
în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a comunicat, că, prin Încheierea din şedinţa publică din 
data de 12.03.2014, pronunţată în dosarul nr. 1474/101/2014 al Tribunalului Mehedinţi, s-a dispus deschiderea 
procedurii de insolvenţă simplificată împotriva debitorului SC Farmexim Est SRL la cererea debitorului SC Farmexim 
Est SRL, iar prin Încheierea din şedinţa publică de la 24.09.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1474/101/2014 privind pe debitoarea SC Farmexim Est 
SRL, instanţa a numit lichidator judiciar pe Yna Consulting SPRL. 
Având în vedere că fostul lichidator judiciar a întocmit un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă, care nu a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 25.05.2014, lichidatorul 
judiciar a solicitat, ca în termen de 5 (cinci) zile de la primirea adresei, să i se pună la dispoziţie următoarele documente: 
- bilanţuri şi copii de pe actele contabile curente (inclusiv pe ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii); 
- o listă a tuturor bunurilor - pentru imobile se vor trece datele din registrele de publicitate imobiliară; 
- o listă cu toate conturile şi băncile prin care vă rulaţi fondurile; 
- o listă a membrilor fondatori; 
- lista litigiilor aflate pe rol, în care aveţi calitate procesuală; 
- lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale din ultimele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. 
De asemenea, a solicitat dlui. Năstasie Valeriu să procedeze, în cel mai scurt timp, la predarea bunurilor societăţii, aşa 
cum este prevăzut în Încheierea din şedinţa publică de la 12.03.2014 prin care s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă. 
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Adresa nr. 463/02.10.2014 a fost confirmată de primire de către dl. Năstasie Valeriu cu avizul nr. AR29920468342 la 
data de 07.10.2014. 
Pentru expedierea adresei nr. 463/02.10.2014 s-a achitat cu factura nr. 4866106/03.10.2014 suma de 6,50 lei. 
Cu adresa nr. 461/02.10.2014, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de 
Impozite şi Taxe Locale sub nr. 10686/02.10.2014, lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice dacă debitoarea a 
figurat sau figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul localităţii Drobeta-Turnu-Severin, iar în situaţia 
în care a avut bunuri care au fost înstrăinate, să se precizaţi data şi către cine au fost înstrăinate, precum şi o copie a 
documentului de înstrăinare. 
De asemenea, a solicitat să i se comunice dacă dl. Năstasie Valeriu, CNP 1540826250527, cu domiciliul în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Calomfirescu, nr. 31, bl. F21, sc. 2, et. 2, ap. 9, jud. Mehedinţi, figurează cu bunuri declarate pe 
teritoriul localităţii Drobeta-Turnu-Severin. 
Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a formulat răspuns cu adresa nr. 
10686/06.10.2014, prin care a comunicat următoarele: 
1. debitoarea figurează în evidenţele fiscale cu un bun imobil, conform certificatului fiscal cu nr. 88280/06.10.2014, pe 
care îl anexăm la prezentul raport; 
2. debitoarea a figurat cu bunuri mobile şi imobile care au fost înstrăinate astfel: 
- imobil situat în str. Babeş, nr. 70, bl. 1, sc. 5, ap. 4 înstrăinat către Boc Anci conform contractului de vânzare-
cumpărare nr. 1974/22.07.2010, pe care îl anexăm la prezentul raport; 
- un autoturism marca VW Passat, serie motor 112498, serie şasiu WVWZZZ3CZ6P195741, dobândit cu factura nr. 
600014128/12.11.2008 şi înstrăinat către Năstasie Dragoş, conform contractului de vânzare-cumpărare din data de 
19.12.2013, pe care îl anexăm la prezentul raport; 
- un autoturism marca VW Passat, serie motor 086943, serie şasiu WVWZZZ3CZ9E526519, dobândit cu factura nr. 
16848821/27.06.2011 şi înstrăinat către Năstasie Dragoş, conform contractului de vânzare-cumpărare din data de 
19.12.2013, pe care îl anexăm la prezentul raport; 
- un autoturism marca VW Passat, serie motor 082245, serie şasiu WVWZZZ3CZ9E519526, dobândit cu actul nr. 
9080244/19.09.2008 şi înstrăinat către Năstasie Rareş conform facturii nr. 2/30.08.2011, pe care o anexăm la prezentul 
raport; 
- un autoturism marca Opel, serie motor 0002137, serie şasiu Y5125785, dobândit în data de 05.12.2006 şi înstrăinat 
către Vlăduţ Voinescu Mihai, conform certificatului de radiere din data de 24.09.2007, pe care îl anexăm la prezentul 
raport. 
De asemenea, dl. Năstasie Valeriu, CNP 1540826250527 figurează în evidenţele fiscale cu un imobil situat în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Calomfirescu, nr. 31, bl. F21, sc. 2, ap. 9, jud. Mehedinţi. 
Având în vedere că nu s-a primit răspuns la dresa nr. 463/02.10.2014 de la dl. Năstasie Valeriu, lichidatorul judiciar a 
revenit cu adresa nr. 486/16.10.2014, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către dl. Năstasie 
Valeriu, prin care a solicitat punerea la dispoziţie a documentelor contabile ale societăţii debitoare SC Farmexim Est 
SRL, pentru ultimii 3 (trei) ani anteriori deschiderii procedurii de faliment şi să procedeze la predarea bunurilor 
existente în patrimoniul debitoarei SC Farmexim Est SRL către lichidatorul judiciar, în vederea evaluării şi valorificării 
acestora. 
Prin aceeaşi adresă, s-a adus la cunoştinţă dlui. Năstasie Valeriu că, în situaţia în care, în termen de 5 (cinci) zile de la 
primirea adresei, nu se va conforma celor solicitate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea unei cereri de 
chemare în judecată potrivit art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Adresa nr. 486/16.10.2014 a fost confirmată de primire de către soţia dlui. Năstasie Valeriu cu avizul nr. 
AR29920102323 la data de 17.10.2014. 
Pentru expedierea adresei nr. 486/16.10.2014 s-a achitat cu factura nr. 4866301/16.10.2014 suma de 6,50 lei. 
În vederea deschiderii contului unic de insolvenţă conform art. 4 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, lichidatorul judiciar a făcut demersurile necesare, hotărând ca acest cont să fie deschis la Banca Română de 
Dezvoltare Drobeta-Turnu-Severin, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de debitoare urmând a fi făcute prin acest 
cont. 
Cu adresa nr. 490/20.10.2014, înregistrată la registratura Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi sub nr. 
21036/21.10.2014, lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice care este valoarea facturilor nedecontate emise de 
debitoarea SC Farmexim Est SRL către Casa Judeţeană de Asigurări Sănătate Mehedinţi. 
Cu adresa nr. 21155/22.10.2014, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi a formulat răspuns, prin care a 
comunicat următoarele: 
- contractele de furnizare medicamente cu şi fără contribuţie personală nr. 21/26.04.2014, respectiv medicamente şi 
materiale sanitare nr. 79PS/26.04.2013, încheiate între CAS Mehedinţi şi SC Farmexim Est SRL au încetat începând cu 
data de 28.01.2014; 
- la data de 22.10.2014 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mehedinţi nu mai are facturi nedecontate către SC 
Farmexim Est SRL. 
Având în vedere documentele primite de la Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale, lichidatorul judiciar a procedat la formularea a două cereri de chemare în judecată, după cum urmează: 
1. Cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu: SC Farmexim Est SRL, societate în faliment, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J25/117/2002, CUI 14628278, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihai Viteazu nr. 
16A, bl. M11, sc. 3, ap. 3, jud. Mehedinti şi Nastasie Dragoş, CNP 1801220250016, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Unirii nr. 48, jud. Mehedinţi, solicitând respectuos instanţei să dispună: 
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- anularea actului fraudulos constând în contractul de vânzare atestat de Cabinet Individual de Avocat Dumitraşcu 
Dragoş Dan prin încheierea de dată certă nr. 341 din 19.12.2013  prin care au fost transferate patrimonial către Nastasie 
Dragoş autoturismul Volkswagen tip BZB număr identificare WVWZZZ3CZ9E526519 cu număr de înmatriculare B – 
66 – DOK, autoturismul Volkswagen tip BKP număr identificare WVWZZZ3CZ6P195747 cu număr de înmatriculare 
MH – 04 – EBG, autorizaţia de funcţionare farmacie nr. 1968/30.11.2006 eliberată la data de 04.12.2006, autorizaţia de 
funcţionare farmacie nr. 6968/EN/20.03.2007 eliberată la data de 27.03.2007 şi stocul de marfă în valoare de 60.000 lei; 
- repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actelor frauduloase, prin obligarea pârâtului Nastasie Dragoş să 
restituie către averea SC Farmexim Est SRL bunurile transferate sau dacă bunurile transferate nu mai există, să restituie 
valoarea acestora de la data transferului, stabilită prin expertiză. 
2. Cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu: SC Farmexim Est SRL, societate în faliment, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J25/117/2002, CUI 14628278, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihai Viteazu nr. 
16A, bl. M11, sc. 3, ap. 3, jud. Mehedinti şi Nastasie Rareş, CNP 1790423293194, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Unirii nr. 48, jud. Mehedinţi, solicitând respectuos instanţei să dispună: 
- anularea actului fraudulos constând în transferul patrimonial al autoturismul Volkswagen având serie şasiu 
WVWZZZ3CZ9E519626, efectuat de SC Farmexim Est SRL către Nastasie Rareş prin factura fiscală seria MH nr. 
02/30.08.2011; 
- repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actelor frauduloase, prin obligarea pârâtului Nastasie Rareş să 
restituie către averea SC Farmexim Est SRL bunul transferat sau dacă bunul transferat nu mai există, să restituie 
valoarea acestuia de la data transferului, stabilită prin expertiză. 
Cererile de chemare în judecată vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 05.11.2014. 
Întrucât administratorul societar a refuzat să pună la dispoziţie documentele contabile ale debitoarei, se poate trage 
concluzia că, refuzul acestuia este cu scopul de a putea folosi în continuare bunurile sau creditele societăţii în folosul 
propriu sau în cel al altei persoane. 
Având în vedere acest aspect, precum şi documentele puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-
Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, din care reiese că a fost diminuat activul societăţii prin înstrăinarea unor 
părţi din activele corporale şi necorporale, lichidatorul judiciar a procedat la formularea unei cereri de chemare în 
judecată a administratorului societar Năstasie Valeriu, întemeiată pe prevederile art. 138 alin. 1 lit. a, lit. c, lit. d, lit. e şi 
lit. g din Legea 85/2006, solicitând ca instanţa să-l oblige pe acesta să plătească cu bunurile personale pasivul rămas 
neacoperit al debitoarei până la concurenţa sumei de 2.002.585,11 lei. 
Au fost analizate cererile de creanţă depuse de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare pentru suma de 1.330,66 lei 
şi SC A&G Med Trading SRL, pentru suma de 5.368,67 lei, constatând că aceşti creditori nu au fost notificaţi, motiv 
pentru care lichidatorul judiciar, în urma verificării cererilor de creanţă a apreciat că acestea îndeplinesc condiţiile 
pentru a fi înscrise în tabelul de creanţe al debitoarei SC Farmexim Est SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv rectificat I al creanţelor, în care a înscrise şi cei doi 
creditori cu creanţele solicitate, urmând a fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 05.11.2014 şi publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 05.11.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


