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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 9, data emiterii: 04.07.2014 

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 2 (două) 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. 11380/16.06.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 8, din data de 12.06.2014. 
De asemenea, raportul lunar nr. 8, din data de 12.06.2014 a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, poziţia 7. 
Având în vedere că din patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL au fost înstrăinate un număr de patru 
autoturisme către persoane fizice, la preţuri apreciate a fi mult sub nivelul pieţei, fiind necesară formularea unor acţiuni 
de anulare acte frauduloase potrivit art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
administratorul judiciar a solicitat prin adresa nr. 334/18.06.2014, înregistrată la registratura Serviciului Investigaţii 
Criminale – Compartimentul Furturi Auto sub nr. 23457/18.06.2014, prin care a solicitat comunicarea datelor de 
identificare ale persoanelor pe numele cărora sunt înmatriculate următoarele autoturisme: 
- autoturism Ford Mondeo, cu capacitatea 1998, serie motor 5G40690, serie şasiu WFOWXXGBBW5G406; 
- autoturism Mercedes Benz, cu capacitatea 2148, serie motor 30524958, serie şasiu WDB2030081A897569; 
- autoturism BMW, cu capacitatea 1995, serie motor 88076369, serie şasiu WBAVC310XOVC61264; 
- autoturism BMW, cu capacitatea 2497, serie motor 33635884, serie şasiu WBANC51010CN30241. 
Cu adresa nr. 430484/19.06.2014, Serviciul Investigaţii Criminale – Compartimentul Furturi Auto a formulat răspuns 
prin care a comunicat datele de identificare ale persoanelor pe numele cărora sunt înmatriculate autoturismele 
respective: 
- autoturism marca Ford Mondeo, serie şasiu WFOWXXGBBW5G406 aparţine SC Intelli Systems SRL cu sediul în 
municipiul Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 74, sc. 3, ap. 75, jud. Hunnedoara; 
- autoturism marca Mercedes Benz, serie şasiu WDB2030081A897569, aparţine numitului Bacarea Petrus Fănel cu 
domiciliul în municipiul Târgu Mureş, str. Prof. dr. Gheorghe Marinescu, nr. 66, ap. 16, jud. Mureş; 
- autoturism marca BMW, serie şasiu WBAVC310XOVC61264, aparţine numitului Mitran Maria Mihaela cu 
domiciliul în oraş Balş, str. Bălcescu Nicolae, nr. 142, bl. 41, sc. 1, ap. 14, jud. Olt; 
- autoturism marca BMW, serie şasiu WBANC51010CN30241, aparţine numitului Bozonca Constantin, cu domiciliul 
în comuna Peştişani, sat Franceşti, jud. Gorj. 
În urma primirii informaţiilor solicitate, administratorul judiciar a formulat un număr de patru acţiuni anulare acte 
frauduloase potrivit art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006, care urmează a fi depuse la dosarul cauzei la termenul din 
data de 04.07.2014. 
S-a primit de la creditorul SC Farmexpert DCI SRL o adresă, prin care s-a adus la cunoştinţă administratorului judiciar 
următoarele aspecte: „conform dispoziţiilor art. 22 lit. d di Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, farmacia îşi încetează activitatea prin anularea autorizaţiei de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii în 
situaţia intrării în faliment. Astfel chiar dacă s-ar realiza demersuri în urma cărora s-ar dispune reintrarea în patrimoniul 
debitorului a autorizaţiei de funcţionare, acestea nu şi-ar mai îndeplini scopul propus, întrucât odată cu dispunerea 
intrării în faliment, autorizaţia s-ar anula de drept“. 
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Creditorul SC Farmexpert DCI SRL a solicitat completarea acţiunii în anulare, în conformitate cu art. 83 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei pentru ipoteza în care obiectul vânzării nu mai există, cu solicitarea de a obliga 
pârâta la restituirea către debitoare a valorii vânzării. 
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 luat act 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. 
În acest sens, administratorul judiciar a solicitat informaţii de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi cu privire sediul pârâtei SC Reda Farm SRL, CUI 27900209, J16/38/2011. Conform informaţiilor de bază nr. 
10221/02.07.2014 furnizate de ORC Mehedinţi, sediul social al SC Reda Farm SRL este în municipiul Craiova, str. 
Negoiu, nr. 40, jud. Dolj. Informaţiile de bază privind sediul social al SC Reda Farm SRL furnizate de ORC Mehedinţi, 
va fi depus la instanţă la termenul din data de 04.07.2014. Pentru furnizarea informaţiilor solicitate de la ORC 
Mehedinţi s-a achitat cu chitanţa nr. A1004565/02.07.2014 suma de 8,00 lei. 
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. 
Precizăm faptul că, în urma demersurilor făcute de administratorul judiciar, nici până la această dată, nu s-au primit de 
la administratorul special documentele solicitate. 
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 8130/101/2013/a6 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „alte cereri 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 02.12.2013 între SC Avicenna Farm SRL şi SC City Care Pharmacy SRL şi repunerea părţilor în 
situaţia anterioară încheierii actului fraudulos“. Instanţa de judecată a stabilit termen la data de 04.07.2014. 
Administratorul judiciar a formulat punct de vedere referitor la cererea de deschidere a procedurii falimentului depus de 
dna. Popescu Rodica, prin care precizează că, în cazul în care s-ar dispune trecerea la faliment, chiar dacă ar fi 
materializate demersurile întreprinse pentru reintrarea în patrimoniul debitoarei a autorizaţiilor de funcţionare farmacie 
înstrăinate către terţi, nu ar mai putea fi îndeplinit scopul propus, întrucât odată cu dispunerea intrării în faliment a 
debitorului, autorizaţiile de funcţionare farmacie emise de Ministerul Sănătăţii ar deveni nule de drept. O astfel de 
consecinţă ar fi în defavoarea tuturor creditorilor participanţi la procedură, având în vedere că importante elemente de 
activ din patrimoniul debitorului nu ar mai putea fi valorificate în vederea stingerii pasivului. Interesul concursual şi 
colectiv al creditorilor ar fi realizat doar în măsura în care, anterior intrării debitorului în faliment, s-ar proceda la 
valorificarea autorizaţiilor de funcţionare emise pentru farmaciile din structura SC Avicenna Farm SRL, tocmai pentru a 
se evita pierderea acestora. 
Punctul de vedere referitor la cererea de deschidere a procedurii falimentului depus de dna. Popescu Rodica formulat de 
administratorul judiciar, va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 04.07.2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 04.07.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


