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REGULAMENT 
 

de organizare a licitaţiei privind vânzarea bunurilor mobile din averea debitoarei  
SC AVICENNA FARM SRL, societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective 

 
 

 CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Vânzarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea SC AVICENNA 

FARM SRL, societate în insolvenţă, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Avram Iancu, nr. 23, jud. Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
numărul J25/605/1994, cod de identificare fiscală RO 5668761, identificate mai jos, va 
avea loc prin licitaţie publică, organizată în baza  art. 116 alin. 2, art. 120 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2006, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, după cum urmează: 
 

  
MOBILIERUL  

   
           

 

         identificat la Farmacia din Splai Mihai Viteazu  nr 10, bloc M12, parter, Drobeta 
Turnu Severin 
 judeţul Mehedinţi 

           

         
lei 

 
Nr. 
crt 

Denumire 
bun 

inventariat 

U.M
. 

Can
tita
te 

Preţ 
unitar 

Valoare 
de 

înlocuire           
(Vî) 

Indic
e 

depr
ecier

e 
fizică         
(Du) 

Indic
e 

depre
ciere 
funcți
onală 
(Df) 

Indice 
deprec

iere 
econo
mică 
(De) 

Valoare 
de 

vânzar
e prin 
lichida
re (VL) 

 
1 

Tejghea cu 
rafturi și 
sertare 

buc 1 1935,00 1935,00 0,80 0,80 0,75 929 

 
2 

Dulap cu 
vitrină cu 

două uși și 
șase sertare 

buc 3 645,00 1935,00 0,80 0,80 0,75 929 

 
3 

Dulap cu 
vitrină cu 

două uși și 
zece sertare 

buc 3 806,00 2418,00 0,80 0,80 0,75 1161 

 
4 

Dulap cu 
rafturi și 

douăsprezece 
sertare 

buc 2 565,00 1130,00 0,80 0,80 0,75 542 

 
5 

Corp de colț cu 
rafturi curbe 

buc 4 202,00 808,00 0,80 0,80 0,75 388 
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6 

Corp de colț cu 
rafturi 

buc 1 242,00 242,00 0,80 0,80 0,75 116 

 
7 Corp cu rafturi buc 1 202,00 202,00 0,80 0,80 0,75 97 

 
8 

Mobilier 
laborator 

buc 1 2016,00 2016,00 0,80 0,80 0,75 968 

 
9 

Cuier de 
perete 

buc 1 323,00 323,00 0,80 0,80 0,75 155 

 

10 
Dulăpior 
vestiar 

buc 1 202,00 202,00 0,80 0,80 0,75 97 

 

11 
Birou cu 
sertare 

buc 1 444,00 444,00 0,80 0,80 0,75 213 

 
12 Dulăpior birou buc 1 242,00 242,00 0,80 0,80 0,75 116 

 
13 Fotoliu birou buc 1 363,00 363,00 0,50 0,80 0,75 109 

 

14 
Scaune 
diverse 

buc 4 48,00 192,00 0,50 0,80 0,75 58 

          
5877 

 

  
ANEXA 2 :  EVALUAREA BUNURILOR MOBILE  

  

 

identificate la Farmacia din Splai Mihai Viteazu  nr 10, bloc M12, parter,  
Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi 

  
lei 

 
Nr. 
crt 

Denumire 
bun 

inventariat 
U.M. 

Can
t. 

Preţ 
unitar 

Valoare 
de 

înlocuir
e (Vî) 

Indice 
depre
ciere 
fizică 
(Du) 

Indice 
depreci

ere 
funcțio

nală 
(Df) 

Indice 
deprec

iere 
econo
mică 
(De) 

Valoar
e de 

vânzar
e prin 
lichida
re (VL) 

 
1 

Calculator cu 
monitor, 
marca 
FUJITSU 
SIMENS 
Computers 

buc 1 1200,00 1200,00 0,20 0,20 0,75 36 

 
2 

Scaner tip 
cititor de 
coduri 
Motorola 

buc 2 200,00 400,00 0,50 0,80 0,75 120 

 
3 

Extinctor tip 
Eurosting 
utilizat la 
stingerea 
inceputurilor 
de incendii 

buc 1 70,00 70,00 0,80 0,80 0,75 34 

          
190 

Valorile nu au inclus TVA 
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IDENTIFICAREA IMOBILULUI 
- s-a făcut pe teren, în data de 15 ianuarie 2015. Cu ocazia inspecţiei, s-au executat poze 
care se anexează: 
- adresa: Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, parter, Drobeta Turnu Severin, jud 
Mehedinți 
- componența:  
  * mobilier sală vânzare=tejghea cu rafturi și sertare, trei dulapuri cu vitrină cu două 
uși și șase sertare, trei dulapuri cu vitrină cu două uși și zece sertare, două dulapuri cu 
rafturi și douăsprezece sertare, patru corpuri de colț cu rafturi curbe, un corp de colț cu 
rafturi, un corp cu rafturi,patru scaune diverse 
    * mobilier laborator = masă de lucru cu 4 sertare și două dulapuri, patru corpuri cu 
rafturi  
   * vestiar = cuier de perete, dulăpior  
    * birou = birou cu sertare, dulăpior, fotoliu birou 

Nu s-au pus la dispoziţie documente de proprietate sau contabile privind 
proveniența. 
….* calculator cu monitor, două scanere tip cititor de coduri Motorola și un Extinctor de 
tip Eurosting,găsiteîn sala de vânzare a farmaciei. 
 
 
 
I. DESCRIEREA BUNURILOR:  

Cu ocazia inspecţiei, la imobilul din Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, parter, 
Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinți s-a identificat: 

* mobilier sală vânzare= tejghea cu rafturi și sertare, trei dulapuri cu vitrină cu 
două uși și șase sertare, trei dulapuri cu vitrină cu două uși și zece sertare, două dulapuri 
cu rafturi și douăsprezece sertare, patru corpuri de colț cu rafturi curbe, un corp de colț 
cu rafturi, un corp cu rafturi, două scaune și un taburet 

* mobilier laborator = masă de lucru cu 4 sertare și două dulapuri, patru corpuri 

cu rafturi  

* vestiar = cuier de perete, dulăpior , oglindă cu ramă în hol 

* birou = birou cu sertare, dulăpior, două scaune 

Nu s-au pus la dispoziţie documente de proprietate sau contabile privind 
proveniența 

Mobilierul era executat din PAL melaminat și are o vechime de cca 7 ani. 
* Calculator cu monitor, marca FUJITSU SIMENS Computers. Firma a fost 

desființată în 2009 când a fost înglobată în FUJITSU GROUP. Deci sistemul de calcul are 
o vechime de minim 6 ani. 
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* Două scanere tip cititor de coduri Motorola modele cu cordon electric de 
legătură cu compurerul. 

* Extinctor de tip Eurosting recipient de metal utilizat la stingerea inceputurilor 
de incendii din clasele A,B,C, in spatii inchise sau deschise precum si asupra 
echipamentelor electrice cu tensiuni pana la 1000 V. 

 
 Art. 2. La şedinţa de licitaţie publică au acces neîngrădit toţi cumpărătorii potenţiali 
care respectă prevederile prezentului regulament. 
 Art. 3. Scopul urmărit de administrator/lichidatorul judiciar prin organizarea 
licitaţiei este obţinerea celui mai bun preţ pentru activele vândute. 

Art. 4. În vederea valorificării bunurilor mobile se vor organiza serii de licitaţii, 
astfel: 

- prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor 

mobile va fi cel înscris în raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen 

de 15 zile, următoarele 5 licitaţii săptămânal în ziua de vineri a săptămânii; 

- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale în ziua de vineri a 

săptămânii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 25% 

faţă de preţul înscris în raportul de evaluare; 

- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale în ziua de vineri a 

săptămânii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 50% 

faţă de preţul înscris în raportul de evaluare. 

Dacă bunurile nu vor fi valorificate se va convoca Adunarea Creditorilor în 

vederea stabilirii unei noi strategii de vânzare. 

 
 CAP. II. PREGĂTIREA LICITAŢIEI 
 Art. 5. Cu cel puţin trei zile înainte de data primei licitaţii, în conformitate cu art. 
439 C. Proc. civ., administrator/lichidatorul judiciar va întocmi şi afişa publicaţia de 
vânzare la sediul debitoarei, iar cu cel puţin cinci zile înainte de data primei licitaţii, va 
publica în ziarul de răspândire locală Piaţa Severineană, anunţul privind organizarea 
licitaţiei, precum şi pe site-uri de specialitate. 
 Anunţul trebuie să cuprindă, data, ora şi locul licitaţiei, preţul de pornire, precum 
şi bunurile scoase la licitaţie. 

ART. 6. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul 
administrator/lichidatorului judiciar, până la cel târziu ziua anterioară ţinerii şedinţei de 
licitaţie: 

- o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării  cauţiunii de 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere, 
în contul SC AVICENNA FARM SRL, nr. RO 54 BRDE 260SV 449 4638 

2600, deschis la BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-
Turnu-Severin; 

- dovada achiziţionării caietului de sarcini care cuprinde şi regulamentul de 
vânzare, contra sumei de 50,00 lei; 
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- următoarele înscrisuri. 
a.) Participanţii persoane juridice: 
- copie xerox după certificatul de înmatriculare; 
- copie xerox după codul de identificare fiscală; 
- delegaţie reprezentant legal; 
- copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat; 
b.) Participanţii persoane fizice: 
- copie xerox după actul de identitate CI/BI; 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la 
licitaţie. 

 
CAP. III. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 
ART. 7. Licitaţia publică va începe prin citirea de către administrator/lichidatorul 

judiciar a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la data stabilită conform art. 
442 C.Pr. Civ. 

ART. 8. La începutul şedinţei de licitaţie, administrator/lichidatorul judiciar va 
anunţa preţul de pornire al bunurilor ce urmează a fi vândute la licitaţie conform art. 443 
C.Pr.Civ. 

Administrator/lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare fiecare bun mobil prin trei 
strigări succesive, la intervale de timp care să permită a se obţine supralicitări, pornind de 
la preţul oferit care este mai mare decât cel de pornire a licitaţiei conform art. 443 alin(2) 
C.Pr.Civ. 

În cazul în care mai mulţi participanţi la licitaţie sunt dispuşi să plătească preţul 
anunţat, atunci se va stabili un pas de licitaţie,  iar licitaţia va continua până când ultima 
ofertă a unui participant nu a fost supralicitată de ceilalţi participanţi. Pasul de licitaţie 
va fi de 10 % din preţul de strigare. La trecerea de la un pas de licitaţie la altul se va lăsa 
un interval de timp de 5 (cinci) minute în cuprinsul căruia ofertanţii se pot hotărî dacă 
merg mai departe sau se retrag. 

ART. 9. Administrator/lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a 
oferit la licitaţie preţul cel mai mare conform art. 443 alin.(3) C. Pr. Civ. 

În cazul în care la şedinţa de licitaţie se prezintă doar un singur participant care 
oferă preţul de pornire, acesta va fi declarat adjudecatar. 

ART. 10. În cazul în care niciun participant nu oferă preţul de pornire, 
administrator/lichidatorul judiciar va consemna această împrejurare în procesul-verbal 
de licitaţie şi va sista licitaţia. 

ART. 11. Administrator/lichidatorul judiciar va întocmi un proces-verbal privind 
desfăşurarea şedinţei de licitaţie, în cuprinsul căruia se vor consemna participanţii la 
licitaţie, sumele oferite de fiecare, precum şi participantul care a oferit preţul cel mai 
mare. 

ART. 12. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie va fi semnat de 
administrator/lichidatorul judiciar şi participanţii la licitaţie. 
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ART. 13. Adjudecatarul bunului va depune preţul în cel mult 5 (cinci) zile de la data 
şedinţei de licitaţie, ţinându-se seama de cauţiunea depusă conform art. 444 alin.(1) din 
C.Pr.Civ. 

ART. 14. Celorlalţi participanţi li se vor restitui cauţiunea depusă mai puţin 
comisionul bancar. 

ART. 15. Daca adjudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 (cinci) zile, 
bunul se va scoate din nou la vânzare, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de  
şedinţele de licitaţie precum diferenţa de preţ ce rezultă în urma celei de a doua licitaţii 
conform art. 444 alin.(2) din C. Pr. Civ. 

ART. 16. Dacă la noul termen de licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar 
este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea bunului. 

ART. 17. După plata integrală a preţului licitat în baza procesului-verbal de licitaţie, 
se va întocmi actul de adjudecare. Potrivit art. 120 alin. 2 teza a I –a din Legea 85/2006 
procesul-verbal de adjudecare semnat de administrator/lichidatorul judiciar constituie 
titlu de proprietate.  

        
 

                Administrator judiciar, 
         Yna Consulting SPRL,  

              prin Motoi Gogu 
 


