
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR  

Nr. 20/17.02.2015

Debitor: SC AVICENNA FARM SRL 

Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

Avram lancu, nr. 23, jud. Mehedinţi 

CUI/CNP:

str.

5 6 6 7 6

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

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal

Judecător sindic: Claudiu Brandibur

încheiat astăzi, Orele

1 7  0 2 2 0 1 1 4  0 0

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. Tuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul 

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului 
menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi următoarele din Legea privind 

procedura insolvenţei, convocarea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

2707/11.02.2015.

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Avicenna Farm SRL:
1. Aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 13/06.02.2015 şi nr. 14/06.02.2015, întocmite de expert 
evaluator inginer Victor Mihail Cugut, pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC 

Avicenna Farm SRL.
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei 
SC Avicenna Farm SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor mobile, respectiv licitaţie 

publică cu strigare._______________________________________________________________________________
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNARII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de către administratorul 

judiciar în data de 17.02.2015, orele 1400, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. SC Farmexim SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 1681/16.02.2015, reprezentată prin dl. Ovidiu 

Buluc, în calitate de director general şi dna. Dana Paranjape, în calitate de consilier juridic, care deţine o 

creanţă în procent de 25,35153% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. SC Farmexpert DCI SRL, punct de vedere scris cu adresa din data de 16.02.2015, reprezentată legal 

prin dl. Iulian Trandafir şi prin dl. Sarău Dragoş Cosmin, în calitate de avocat, care deţine o creanţă în 

procent de 13,58978% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.____________________________________

Cvorum:
Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 

15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror creanţe 

însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt 

prezenţi creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 38,94131% din valoarea totală a creanţelor 

împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv rectificat I al 

creanţelor depus la dosarul cauzei şi afişat la data de 21.03.2014 şi care a fost publicat în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 5989/26.03.2014, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate 

pe ordinea de zi.___________________________________________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:

Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 
13/06.02.2015 şi nr. 14/06.02.2015, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, pentru 

bunurile mobile existente^n patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL;
Au trimis pundje de vedere în scris următorii creditori:_____________________________________________



1. SC Farmexim SA, reprezentată prin dl. Ovidiu Buluc, în calitate de director general şi dna. Dana 

Paranjape, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 25,35153% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 1681/16.02.2015, prin care 

precizează: aprobă cele două rapoarte de evaluare întocmite;

2. SC Farmexpert DCI SRL, reprezentată legal prin dl. Iulian Trandafir şi prin dl. Sarău Dragoş Cosmin, 

în calitate de avocat, care deţine o creanţă în procent de 13,58978% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 16.02.2015, prin care precizează: este de acord 

cu aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 13/06.02.2015 şi nr. 14/06.02.2015, întocmite de expert evaluator 

inginer Victor Mihail Cugut, pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei.

Se constată că, Adunarea Creditorilor aprobă rapoartele de evaluare nr. 13/06.02.2015 şi nr. 
14/06.02.2015, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, pentru bunurile mobile 

existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, cu un procent de 38,94131% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor 

prezenţi sau care au trimis un punct de vedere în scris.
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea regulamentului de vânzare pentru 

bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, precum şi a metodei de 

vânzare a bunurilor mobile, respectiv licitaţie publică cu strigare;
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. SC Farmexim SA, reprezentată prin dl. Ovidiu Buluc, în calitate de director general şi dna. Dana 

Paranjape, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 25,35153% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 1681/16.02.2015, prin care 

precizează: aprobă regulamentul de vânzare propus, precum şi metoda de vânzare a bunurilot mobile, 

respectiv licitaţie publică cu strigare;

2. SC Farmexpert DCI SRL, reprezentată legal prin dl. Iulian Trandafir şi prin dl. Sarău Dragoş Cosmin, 

în calitate de avocat, care deţine o creanţă în procent de 13,58978% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 16.02.2015, prin care precizează: este de acord 

cu aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile existente în patrimoniul debitoarei, precum şi a 

metodei de vânzare a bunurilor mobile, respectiv licitaţie publică cu strigare.

Se constată că, Adunarea Creditorilor, aprobă regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile 

existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, precum şi a metodei de vânzare a 

bunurilor mobile, respectiv licitaţie publică cu strigare, cu un procent de 38,94131% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor
prezenţi sau care au trimis un punct de vedere în scris._____________________________________________

____________________________________________ Hotărâri:__________________________________________
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de administratorul judicia. 

la data de 17.02.2015 ora 1400, cu un procent de 38,94131% din totalul creanţelor înscrise Ia masa 

credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi sau care au trimis un 

punct de vedere în scris, hotărăşte:
1. aprobă rapoartele de evaluare nr. 13/06.02.2015 şi nr. 14/06.02.2015, întocmite de expert evaluator 

inginer Victor Mihail Cugut, pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna 

Farm SRL;
2. aprobă regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC 

Avicenna Farm SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor mobile, respectiv licitaţie publică 

cu strigare.__________________________________________________________ ___________________________
Număr de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorii 

prezenţi sau cşi care au trimis punct de vedere scris, 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi I 

exemplar pentjfu a fi depus la dosarul cauzei._________________________________________________________



/

-  -  -  —  / ^ ? v'ui*'
Semnături: ( ( : yN v /. . 

Administrator judiciar: (1 C°N s ijA  t Jy)/\ \  

YNA CONSULTING SPRL V

prin M OTOIGOGU c
(nume şi prenumele reprezentantului (seffimriSraşi ştampilă) 

Administratorului/lichidatorului)

Pentru creditor:

Ovidiu Buluc director general SC Farmexim SA

Dana Paranjape consilier juridic SC Farmexim SA punct de vedere scris
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătură şi ştampilă)

Sarău Draeos Cosmin avocat Farmexpert DCI SRL punct de vedere scris
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI L 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CF 

ADUNAREA CREDITORILOR DEI 

SC AVICENNA FARM SF 

desfăşurată astăzi, 17.02.2015, ora 1400, la sediul Y 

situat în str. luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul ]

A ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

EDITO RILO R LA 

«TO RULUI 

tL
NA CONSULTING SPRL, 

Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi,

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

1. SC Farmexim SA
Ovidiu Buluc 

Dana Paranjape

director general 

consilier juridic

punct de vedere 

scris

2. Farmexpert DCI SRL Sarău Dragoş Cosmin avocat
punct de vedere 

scris


