
PROCES -  VERBAL AL COMITETULUI CREDITORILOR
Nr. 13/29.10.2014

Debitor: SC AVICENNA FARM SRL 

Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 

Avram Iancu, nr. 23, jud. Mehedinţi 
CUI/CNP:

5 6 6

O
O 7 6 1

Date privind dosarul:
Număr dosar: 8130/101/2013

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: Secţia a Il-a Civilă, de Contencios

Administrativ şi Fiscal

Judecător sindic: Claudiu Brandibur

încheiat astăzi, Orele

2 9 1 0  2 0 1 4  0 0

Comitetul Creditorilor a fost convocat de administratorul judiciar în conformitate cu dispoziţiile art 17 

alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. 

Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi. 

Convocarea Comitetului Creditorilor a fost comunicată direct membrilor Comitetului Creditorilor prin

e-mail._____________________________________________________________________________________

______________________________________ORDINEA DE ZI_____________________________________
Ordinea de zi a Comitetului creditorilor debitorului SC Avicenna Farm SRL:

1. Analiza ofertelor primite şi numirea, potrivit art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, a unui avocat, în vedere formulării şi susţinerii în instanţă a acţiunilor având ca obiect
anulare acte frauduloase, încheiate de debitoare SC Avicenna Farm SRL.________________________

________________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:________________
Participare:
La şedinţa Comitetului creditorilor SC AVICENNA FARM SRL convocată şi prezidată de către 

administratorul judiciar în data de 29.10.2014, orele 1400, au trimis puncte de vedere în scris următorii 

creditori:

1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Vlad Năstase, în calitate de Şef departament şi 

prin dl. Jiga Caius Dan, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 533/27.10.2014, 

transmisă la adresa de e-mail;

2. Farmexim SA, reprezentată prin dl. Ovidiu Buluc, în calitate de Director general şi prin dna. Dana 

Paranjape, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa din data de 27.10.2014, 

transmisă prin fax.___________________________________________________________________________

__________________________________________Cvorum:__________________________________________
Administratorul judiciar constată că şedinţa Comitetului Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite 

cerinţele art. 17 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau 

au trimis puncte de vedere în scris doi din trei creditori membrii ai Comitetului Creditorilor, motiv pentru 

care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.

Deliberările Comitetului Creditorilor au loc în prezenţa administratorului judiciar şi sunt consemnate în

prezentul proces verbal conform art. 17 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei._______

___________________________________Discutarea ordinii de zi:___________________________________
Referitor la unicul punct de pe ordinea de zi, respectiv analiza ofertelor primite şi numirea, potrivit 
art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a unui avocat, în vedere formulării şi 
susţinerii în instanţă a acţiunilor având ca obiect anulare acte frauduloase, încheiate de debitoare 

SC Avicenna Farm SRL;
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Vlad Năstase, în calitate de Şef departament şi 

prin dl. Jiga Caius Dan, în calitate de consilier juridic, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 

533/27.10.2014, transmisă la adresa de e-mail, prin care precizează: BCR SA aprobă angajarea unui 

avocat în vederea formulării şi susţinerii în instanţă a acţiunilor, având ca obiect anularea actelor



frauduloase, încheiate de debitoarea SC Avicenna Farm SRL. Aprobă desemnarea avocatului Ghenciu 

Claudiu Ionuţ, cu un onorariu conform ofertei depuse, respectiv 1.000,00 lei pe dosar. Solicităm ca 

acţiunile formulate în vederea anulării actelor frauduloase, încheiate de debitoarea SC Avicenna Farm 

SRL, să fie comunicate, prin grija administratorului judiciar, către comitetul creditorilor înainte de a fi 

depuse la registratura instanţelor.

2. Farmexim SA, reprezentată prin dl. Ovidiu Buluc, în calitate de Director general şi prin dna. Dana 

Paranjape, în calitate de consilier juridic, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 27.10.2014, 

transmisă prin fax, prin care precizează: subscrisa înţelege să aprobe oferta domnului avocat Ghenciu 

Claudiu Ionuţ, în vederea formulării şi susţinerii în instanţă a acţiunilor având ca obiect anularea actelor

frauduloase încheiate de debitoare._____________________________________________________________

__________________________________________Decizie:__________________________________________
Comitetul Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL, cu majoritate de doi membrii din trei membrii 

care au trimis puncte de vedere în scris, unul fiind absent, decide:

- aprobă angajarea unui avocat în vederea formulării şi susţinerii în instanţă a acţiunilor, având ca 

obiect anularea actelor frauduloase, încheiate de debitoarea SC Avicenna Farm SRL şi aprobă 

desemnarea avocatului Ghenciu Claudiu Ionuţ, cu un onorariu conform ofertei depuse, respectiv
1.000,00 lei pe dosar.________________________________________________________________________

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 4 exemplare, din care câte 1 exemplar pentyu membrii 

Comitetului Creditorilor care au transmis punct de vedere în scris, 1 exemplar pentru administratorul

judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei._____________________________

Semnături: r "/

Administrator judiciar:
YNA Consulting SPRL 

Motoi Gogu_________
(nume şi prenumele reprezentantului (semnăttrră şi^tămpilă)

Ad ministrator ului/l ichidatorului

O

Pentru creditori:
Vlad Năstase Şef departament BCR SA

Jiga Caius Dan consilier juridic BCR SA punct de vedere scris
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătură şi ştampilă)

Ovidiu Buluc Director General Farmexim SA

Dana Paraniape Consilier juridic Farmexim SA punct de vedere scris
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA COMITETULUI 

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

COMITETUL CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC AVICENNA FARM SRL în data de 29.10.2014, ora 1400

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

1 Banca Comercială Română SA
Vlad Năstase 

Jiga Caius Dan

Şef departament 

consilier juridic

punct de vedere 

scris

2. Farmexim SA
Ovidiu Buluc 

Dana Paranjape

Director General 

consilier juridic

punct de vedere 

scris


