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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 8, data emiterii: 12.06.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Brandibur. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Avicenna Farm SRL, cod de identificare fiscală RO 5668761, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. Avram Iancu, nr. 23, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/605/1994. 
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi 
Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Avicenna Farm SRL, 
conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 28.02.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8130/101/2013, 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 Avicenna Farm SRL 
Număr dosar: 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Claudiu Brandibur 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Avicenna Farm SRL 
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. 7053/09.04.2014 a hotărârii 
Adunării Creditorilor, nr. 6, din data de 07.04.2014. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7239/11.04.2014 raportul 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor ţi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 6, din data de 10.04.2014. 
De asemenea, raportul lunar nr. 6, din data de 10.04.2014 a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, poziţia 6. 
Cu adresa nr. 246/28.04.2014, comunicată la nr. de fax al Primăriei Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale la data de 29.04.2014 şi înregistrată la registratura acesteia sub nr. 4792/30.04.2014, administratorul 
judiciar a solicitat să i se comunice dacă debitoarea a figurat sau figureazăcu 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 precizeze 
data şi către cine au fost înstrăinate, precum şi o copie a documentului de înstrăinare. 
De asemenea, a solicitat să i se comunice dac dna. Stoian Angela figurează cu bunuri declarate pe teriotriul localităţii 
Drobeta-Turnu-Severin. 
Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a formulat răspuns cu adresa nr. 4731, 
4792/05.05.2014, prin care a comuncat că debitoarea SC Avicenna Farm SRL figurează în evidenţele fiscale cu bunuri 
conform certificatului fiscal nr. MHDTS 60483/05.05.2014, care este anexat la prezentul raport. 
De asemenea, debitoarea a înstrăinat din patrimoniul social următoarele bunuri: 
- un imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. T1, sc. 1, et. 3, ap. 9, jud. 
Mehedinţi, înstrăinat prin contractul de vânzare cumpărare nr. 1100/21.06.2010 către dl. Stoian Radu-Marius, conform 
dovezii anexate; 
- un mijloc de transport marca Ford Mondeo, cu capacitatea 1998, înstrăinat cu factura fiscală nr. 7822949/14.10.2010 
către dl. Stoian Alexandru-Rareş, conform dovezii anexate; 
- un mijloc de transport marca Mercedes Benz, cu capacitatea 2148, înstrăinat cu contractul de vnzare cumpărare din 
data de 07.09.2011 către dl. Bacarea Petru-Fănel, conform dovezii anexate; 
- un mijloc de transport marca BMW, cu capacitatea 1995, înstrăinat cu factura fiscală nr. 7822815/27.07.2014 către dl. 
Para George, conform dovezii anexate; 
- un mijloc de transport marca BMW, cu capacitatea 2497, înstrăinat cu factura fiscală nr. 7822814/07.07.2011 către dl. 
Stomatriu Conan, conform dovezii anexate. 
De asemenea s-a comunicat că dna. Stoian Angela nu figurează cu bunuri impozabile în evidenţele fiscale ale Primăriei 
Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. 
Administratorul judiciar a revenit cu adresa nr. 241/25.04.2014 la adresa nr. 210/04.04.2014, primită de dna. Stoian 
Angela sub semnătură de primire la data de 04.04.2014, prin care i-a solicitat acesteia să-i comunice în termen de 5 
(cinci) zile de la primirea adresei, autorizaţiile în original eliberate pentru punctele de lucru din Devesel, str. Principală 
nr. 2, jud. Mehedinţi, Rogova, jud. Mehedinţi, Floreşti, jud. Mehedinţi şi Stângăceaua, jud. Mehedinţi. 
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De asemenea, a solicitat, ca în acelaşi termen, să i se pună la dispoziţie înscrisurile doveditoare cu privire la marfa 
expirată (procese verbale de distrugere) având în vedere că medicamentele nu sunt distruse ca orice alt bun, existând o 
legislaţie specifică privind acest aspect. 
În situaţia în care nu va prezenta aceste înscrisuri, i s-a solicitat dnei. Stoian Angela să prezinte un inventar al 
medicamentelor expirate şi să precizaţi unde se află depozitate, în vederea. 
Administratorul judiciar a revenit la procesul verbal încheiat în data de 19.03.2014, ora 1500 şi a solicitat dnei Stoian 
Angela ca în termen de 5 zile să pună la dispoziţie şi documentele contabile pe care nu le-a prezentat până la această 
dată, respectiv balanţele contabile întocmite la sfârşitul fiecărei luni, după data deschiderii procedurii de insolvenţă, 
situaţia (inventarul) bunurilor existente în patrimoniul debitoarei si situaţia clienţilor neîncasaţi. 
Adresa nr. 241/25.04.2014a fost expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la data de 30.04.2014. 
Pentru expedierea acestei adrese s-a plătit cu factura fiscală nr. 4315496/30.04.2014 suma de 6,50 lei, conform dovezii 
anexate. 
Nici până la această dată nu s-a primit răspuns de la dna. Stoian Angela. 
La data de 07.05.2014, s-a primit prin fax, de la SC Farmexim DCI SRL o notificare prin care s-a solicitat 
administratorului judiciar achitarea sumei de 63.631,33 lei către BEJ Guran George Cătălin în vederea îndeplinirii 
obligaţiei de plată stabilită de către instanţa de judecată prin hotărârea nr. 1346/26.3.2014. 
Administratorul judiciar a formulat răspuns către SC Farmexim DCI SRL cu adresa nr. 265/07.05.2014, prin care a 
comunicat următoarele: 
„- prin Încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 28.02.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8130/101/2013, instanţa de judecată a confirmat 
ca administrator judiciar al SC Avicenna Farm SRL pe Yna Consulting SPRL şi a confirmat încetarea mandatului de 
administrator judiciar pentru IP Liquidation IPURL; 
- după confirmarea ca administrator judiciar, am procedat la schimbarea specimenului de semnătură, retrăgând 
specimenul de semnătură deţinut de către fostul administrator judiciar şi de către administratorul societar. La această 
dată, specimen de semnătură pe contul unic de insolvenţă, deţine numai practicianul în insolvenţă Motoi Gogu, asociat 
coordonator al Yna Consulting SPRL. Odată cu depunerea specimenului de semnătură, am solicitat şi un extras al 
contului unic de insolvenţă pentru perioada 01.01.2014-27.03.2014. În urma verificării acestuia, am constatat că în acest 
cont se regăseşte numai suma de 749,50 lei. În perioada menţionată mai sus, nu a fost încasată suma solicitată de dvs. 
- în urma discuţiilor telefonice purtate cu dvs, v-am solicitat să vă adresaţi executorului judecătoresc, să-i solicitaţi 
acestuia să ceară administratorului judiciar restituirea sumei, cu precizarea datei când a fost virate. Până la această dată 
nu am primit nicio adresă de la BEJ Guran George Cătălin; 
- în urma discuţiilor telefonice purtate de către mine personal în data de 07.05.2014, ora 13:34 cu executorul 
judecătoresc, acesta a precizat că urmează să facă o adresă în care să-mi comunice data când a fost virată această sumă 
în contul societăţii Avicenna Farm SRL, precizând faptul că, din câte îşi aminteşte, suma de 69.631,33 lei s-a virat în 
cursul lunii septembrie 2013. 
- după confirmarea ca administrator judiciar, am solicitat în scris administratorului special al debitoarei, care are şi 
calitatea de administrator societar, să ne pună la dispoziţie documentele contabile ale societăţii, dar acestea nu au fost 
puse la dispoziţie până la această dată, motiv pentru care am formulat cerere de chemare în judecată, solicitând 
obligarea pârâtei la plata pasivului neacoperit al debitoarei potrivit art. 138 alin. 1 lit. a şi b din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 
Precizăm faptul că aşteptăm adresa de la executorul judecătoresc, iar în situaţia în care suma a fost virată, vă 
comunicăm că, la această dată, societatea nu deţine disponibilităţi pentru restituirea sumei solicitate de dvs.“. 
Adresa nr. 265/07.05.2014 a fost comunicată prin fax la data de 07.05.2014, conform dovezii anexate. 
În dosarul nr. 8130/101/2013/a3 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi având ca obiect „contestaţie la tabelul definitiv al 
creanţelor“ formulată de către creditorul SC Farmexim SA, administratorul judiciar a formulat un punct de vedere care 
a fost depus la dosar la termenul din data de 09.05.2014, termen la care instanţa de judecată a decis:„amână cauza la 
data de 06.06.2014 pentru a se comunica contestatorului punctul de vedere formulat de administratorul judiciar“. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 8130/101/2013/a3 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi având ca obiect 
„contestaţie la tabelul definitiv al creanţelor“ formulată de către creditorul SC Farmexim SA şi s-a constatat că la 
termenul din data de 06.06.2014, instanţa de judecată a luat act de cererea de amânare formulată de dna. Stoian Angela 
şi a amânat cauza la data de 04.07.2014. 
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 8130/101/2013/a4 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „cerere anulare acte frauduloase“ formulată de administratorul judiciar, prin care a solicitat 
instanţei să dispună „anularea actului fraudulos constând în contractul de vânzare-cumpărare fond de comerţ încheiat la 
data de 19.04.2012 între SC Avicenna Farm SRL şi SC Reda Farm SRL şi repunerea părţilor în situaţia anterioară 
încheierii actului fraudulos“ şi a constat că la termenul din data de 06.06.2014 instanţa de judecată a luatact de 
procedura viciată cu pârâta SC Reda Farm SRL, a amânat cauza la data de 04.07.2014 şi a pus în vedere reclamantului 
să indice sediul actual al pârâtei pentru îndeplinirea procedurii de citare cu această parte. 
De asemenea, s-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 8130/101/2013/a5 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi 
având ca obiect „antrenarea răspunderii organelor de conducere“ formulată de administratorul judiciar împotriva 
administratorului special, respectiv dna. Stoian Angela, prin care a solicitat instanţei „obligarea pârâtei Stoian Angela la 
plata pasivului neacoperit al debitoarei până la concurenţa sumei de 5.861.793,16 lei întemeiată pe prevederile art. 138 
alin. 1 lit a) şi d) din Legea nr. 85/2006“. La termenul din data de 06.06.2014 instanţa de judecată a admis cererea de 
amânare formulată de pârâtă şi a amânat cauza la data de 04.07.2014 pentru citarea pârâtei. 
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Întrucât administratorul judiciar, în urma deplasărilor efectuate la punctul de lucru din B-dul Mihai Viteazu, nr. 10, a 
observat că în imobil funcţionează o altă farmacie, iar administratorul special a refuzat să prezinte documentele 
solicitate, s-au solicitat informaţii de la ORC Mehedinţi cu privire la farmacia care funcţionează în incintă, constatând 
că prin contractul de vânzare cumpărare fond de comerţ nr. 1/02.12.2013 a fost înstrăinat fondul de comerţ compus din: 
bunuri necorporale, respectiv vadul comercial şi autorizaţia de funcţionare nr. 4625/EN/4721 din data de 30.04.2008, de 
către SC Avicenna Farm SRL către SC City Care Pharmacy SRL, la preţul de 46.500 euro, preţul urmând a fi achitat în 
rate până în ianuarie 2015. 
Întrucât operaţiunea de înstrăinare a fondului comercial nu a fost aprobată de Adunarea Creditorilor şi nici autorizată de 
judecătorul sindic, administratorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat instanţei să 
dispună: 
- în temeiul art. 46 din Legea nr. 85/2006 anularea contractul de vânzare-cumpărare fond de comerţ nr. 1 din 02.12.2013 
încheiat între SC Avicenna Farm SRL şi SC City Care Pharmacy SRL; 
- în temeiul art. 46 din Legea nr. 85/2006 anularea actului adiţional nr. 1 din 18.12.2013 la contractul de vânzare-
cumpărare fond de comerţ nr. 1 din 02.12.2013 între SC Avicenna Farm SRL şi SC City Care Pharmacy SRL 
- repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare fond de comerţ nr. 1/02.12.2013 
şi actului adiţional nr. 1/18.12.2013. 
Cererea de chemare în judecată a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 30.04.2014, conform dovezii 
anexate. 
Având în vedere faptele săvârşite de administratorul special, prin care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a 
activităţii debitoarei, administratorul judiciar a formulat cerere de ridicare a dreptului de administrare a debitoarei până 
la soluţionarea dosarelor de anulare acte frauduloase săvârşite anterior deschiderii procedurii, cât şi ulterior, prin 
înstrăinarea autorizaţiilor de funcţionare ale debitoarei. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare are la bază şi hotărârea Adunării Creditorilor din data de 07.04.2014, 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7053/09.04.2014 şi care nu a fost contestată. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 13.06.2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 13.06.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


