
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment

Nr. 22, data emiterii: 12.03.2015
1. Date privind dosarul: nr. dosar 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a Il-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, mobil: 0744528869, e-mail: o ffi c e @ yn ac o n su \ t i n g. ro, site: \vw w .y n ac o n sulting. ro, 
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 Il-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8130/101/2013, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 
122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, comunică raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 1, astfel întocmite, în anexă, în număr de 2 (două) file.
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire pentru debitorul

SC Avicenna Farm SRL

Număr dosar: 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător- 
sindic Claudiu Brandibur.
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei.
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Avicenna Farm SRL
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare -  In perioada 01.04.2014-10.03.2015, a fost valorificat bunul imobil
- *spaţiu comercial situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M l2, parter, jud. 
Mehedinţi, compus din 4 (patru) încăperi, respectiv -  sală vânzare, 2 (două) magazii şi hol, cu suprafaţă construită la sol 
122,60 mp, suprafaţă utilă 104,94 mp, cu nr. cadastral -614/-/0/1/1, înscris în Cartea Funciară nr. 51232-C1-U4 Drobeta- 
Turnu-Severin provenită din conversia de pe hârtie a Cărţii Funciare nr. 6003/N Drobeta-Turnu-Severin* la preţul de
168.000,00 euro, echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plăţilor fiind de 748.112,66 lei.
De asemenea, a fost încasată suma de 2.100,00 lei reprezentând contravaloare caiete de sarcini.
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe -  In perioada 01.04.2014-09.03.2015 s-a încasat suma 
totală de 50.292,95 lei, din care TVA 1.339,48 Iei, compusă din:
- recuperări creanţe - Casa de Sănătate Mehedinţi - 43.350,00 lei;
- încasare clienţi (facturi chirie bancomat) -  6.920,66 lei din care TVA 1.339,48 lei.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, s-au încasat dobânzi de 22,29 lei.
Suma totală încasată în perioada 01.04.2014-09.03.2015 este de 800.505,61 lei.
3. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului/lichidatorului judiciar -  Onorariul administratorului judiciar a 
fost stabilit prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 28 Februarie 2014 în valoare de 2000 lei lunar şi 
2% din vânzările de active. Daca BCR SA identifica un cumpărător pentru active, administratorul judiciar va beneficia de 
un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite către creditori, in cazul in care distribuirile rezulta din anularea de acte 
frauduloase încheiate de către debitor, administratorul judiciar va beneficia de un onorariu de succes suplimentar de 1% fata 
de onorariu de succes standard.
Astfel, onorariul fix cuvenit administratorului judiciar pentru perioada 28.02.2014-27.03.2015, este în sumă de 26.000,00 lei 
(13 luni x 2.000,00 lei/lună) la care se adaugă TVA în sumă de 6.240,00 lei.
Onorariul variabil cuvenit administratorului judiciar pentru perioada 28.02.2014-27.03.2015 este în sumă de 14.962,25 lei 
(748.1 12,66 * 2%), la care se adaugă TVA în sumă de 3.590,94 lei.
Având în vedere cele menţionate mai sus, onorariul total al administratorului judiciar este în sumă de 50.793,19 lei din care 
TVA 9.830,94 lei.
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei -

însumând soldul iniţial de 749,50 lei la data de 01.04.2014, cu sumele încasate în perioada 01.04.2014-09.03.2015, rezultă 
un disponibil în sumă de 801.255,11 lei.
După scăderea onorariului cuvenit administratorului/lichidatorului judiciar şi a TVA -u lu i aferent, rămâne un disponibil în 
sumă de 750.461,92 lei.

Sumele încasate au fost repartizate după cum urmează:
- cheltuieli procedură -  17.102,63 lei din care TVA în sumă de 760,42 lei (onorarii expertiză, onorariu avocat, anunţuri 
publicitare, onorariu evaluare, taxe PTTR, utilităţi, conform anexei nr. 1);



- comisioane bancare -  115,68 lei;
- impozit local -  4.636,00 lei;
- 2% fond lichidare -  15.983,32 lei.
Analizând cheltuielile de procedură efectuate, se constată că bunurile încasate în perioada 01.04.2014-30.03.2015, se referă 
atât la creanţe încasate, care sunt garantate în favoarea creditorilor Farmexim SA şi Farmexpert DCI SA, cât şi la bunuri 
imobile garantate în favoarea BCR SA. Având în vedere acest aspect, cheltuielile de procedură efectuate în această perioadă 
se împart în 2 categorii, respectiv cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte.
Cheltuielile directe aferente creanţelor garantate în favoarea Farmexim SA şi Farmexpert DCI SA sunt în sumă de 867,00 
lei şi sunt prezentate în anexa nr. 2 la raport.
Având în vedere procentul de participare al celor 2 creditori în creanţa încasată, cheltuielile directe urmează a fi suportate de 
fiecare în parte, după cum urmează:
- Farmexim SA -  867,00 lei x 65,10 = 564,42 lei;
- Farmexpert DCI SA -  867,00 lei x 34,90 = 299,58 lei.
Situaţia privind procentul de garanţie al celor 2 creditori în creanţa încasată este prezentată în anexa nr. 3 la raport. 
Cheltuielile indirecte repartizate asupra creanţei încasate, luată ca bază de calcul în anexa nr. 5 la raport, vor fi distribuite 
după cum urmează: total cheltuieli indirecte aferente procedurii -  43.187,18 lei (anexa nr. 4), din care cheltuieli indirecte ce 
trebuie suportate de creditorii Farmexim SA şi Farmexpert DCI SA -  1.671,34 lei calculat astfel: 43.187,18 lei x 3,87% 
(conform pondere deţinută în anexa nr. 5).
Totalul cheltuielilor indirecte, cuvenite celor 2 creditori în valoare de 1.671,34 lei, vor fî suportate după cum urmează:
- Farmexim SA -  1.671,34 lei x 65,10 = 1.088,04 lei;
- Farmexpert DCI SA -  1.671,34 lei x 34,90 = 583,30 lei.
Creanţa încasată, care trebuie distribuită către cei 2 creditori este în sumă de 43.350,00 lei, urmând a fî distribuită după cum 
urmează:
- Farmexim SA -  43.350,00 lei x 65,10 = 28.220,85 lei;
- Farmexpert DCI SA -43 .3 5 0 ,0 0  lei x 34,90 = 15.129,15 lei.
Suma ce urmează a fi distribuită după scăderea cheltuielilor directe şi indirecte, calculate mai sus, către cei 2 creditori este 
următoarea:
- Farmexim SA -28.220,85 lei -  564,42 lei - 1.088,041ei = 26.568,39 lei;

- Farmexpert DCI SA -  15.129,15 lei -  299,58 lei -  583,30 lei = 14.246,27 lei.
Făcând diferenţa între totalul cheltuielilor indirecte efectuate în procedură (43.187,18 lei) şi cheltuielile indirecte suportate 
de creditorii Farmexim SA şi Farmexpert DCI SA rezultă un total de 41.515,84 lei, cheltuieli indirecte, care trebuie 
suportate de către creditorul garantat BCR SA.
însumând cheltuielile indirecte în sumă de 41.515,84 lei cu cheltuielile directe în sumă de 44.664,57 lei, conform anexei nr.
6, rezultă că BCR SA trebuie să suporte din totalul cheltuielilor de procedură, care includ şi onorariul administratorului 
judiciar, suma de 86.180,41 lei.
După scăderea cheltuielilor de procedură, suportate de creditorul garantat BCR SA din valoarea încasată pentru imobilul ce 
face obiectul prezentei distribuiri, rezultă suma de 661.932,25 lei, din care propunem a se distribui către BCR SA suma de
630.000,00 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, sumele propuse a fi distribuite sunt în sumă totală de 670.814,66 lei.

5. Alte menţiuni -  S-a reţinut suma de 41.809,63 lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare.
Plan de distribuire între creditori nr. 1 

Număr dosar : 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător- 
sindic Claudiu Brandibur.
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Avicenna Farm SRL

1. Creanţe garantate

Nr. crt. Creditor Valoare creanţă acceptată 
rămasă nedistribuită

Sumă distribuită Observaţii

1. BANCA COMERCIALA ROMANA SA 1.866.386,00 lei 630.000,00 lei

2. FARMEXIM SA 1.486.054,00 lei 26.568,39 lei

3. FARMEXPERT DCI SA 796.605,00 lei 14.246,27 lei
Total sume distribuite 670.814,66

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 41.809,63 lei necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare.
Termen procedural: 13.03.2015.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRJ



Situaţia cheltuielilor de procedura pentru debitoarea SC Avicenna Farm SRL 

efectuate dupa desemnarea ca administrator judiciar

LEI

Nr.

ctr.
Nr. şi data document

Valoare 

document 
fara TVA

TVA

Valoare 
document cu 

TVA

Explicaţii
Document de 

plata

1 factura nr. 4315496/30.04.2014 5,24 1,26 6,50 Posta Romana chitanta

2 factura nr. A1004565/02.07.2014 8,00 8,00 ONRC chitanta

3 factura nr. 4798431/18.07.2014 5,24 1,26 6,50 Posta Romana chitanta

4 factura nr. 4866168/08.10.2014 5,24 1,26 6,50 Posta Romana chitanta

5 factura nr. 5524262/05.11.2014 5,24 1,26 6,50 Posta Romana chitanta

6 factura nr. 4866380/22.10.2014 5,24 1,26 6,50 Posta Romana chitanta

7 factura nr. 5540733/18.12.2014 5,24 1,26 6,50 Posta Romana chitanta

8 factura nr. 5575380/08.01.2015 5,24 1,26 6,50 Posta Romana chitanta

9 factura nr. 5575348/03.02.2015 10,48 2,52 13,00 Posta Romana chitanta

10 factura nr. 19460557 3.000,00 3.000,00 evaluare imobile OP

11 OP 700,00 700,00 onorariu expertiza a5 OP

12 OP 600,00 600,00 onorariu expertiza OP

13 OP 600,00 600,00 onorariu expertiza OP

14 OP 600,00 600,00 onorariu expertiza OP

15 OP 600,00 600,00 onorariu expertiza OP

16 factura nr. 144/16.01.2015 2.000,00 2.000,00 onorariu avocat OP

17 facura nr. 474/20.01.2015 1.425,00 342,00 1.767,00 confecţionat bannere OP

18 OP 700,00 700,00 onorariu expertiza OP

19 factura nr. 0070/15.01.2015 493,55 118,45 612,00 anunţ publicitar OP

20 facura nr. 733/31.01.2015 652,66 159,92 812,58 energie electrica OP

21 factura nr. 271/12.02.2015 500,00 500,00 evaluare bunuri mobile OP

22 OP 600,00 600,00 onorariu expertiza OP

23 factura nr. 222/24.02.2015 133,06 31,94 165,00 anunţ publicitar OP

24 factura nr. 226/03.03.2015 403,23 96,77 500,00 transport mobilier OP

25 factura nr. 52/16.02.2015 279,55 279,55 utilitati asociaţie propr. OP

26 factura 3.000,00 3.000,00 onorariu avocat OP

1 TOTAL 16.342,21 760,42 17.102,63



SITUAŢIA CHELTUIELILOR INDIRECTE AFERENTE PROCEDURII 

PÂNĂ LA DATA DE 10.03.2015

Nr.

crt.
Felul cheltuielii Valoare / lei

1 Cheltuieli taxe PTTR 66,50

2 Onorarii expertize 4.400,00

3 Onorariu avocat 5.000,00

4 Onorariu evaluare bunuri mobile 500,00

5 Cheltuieli transpor mobilier 500,00

6 Cheltuieli anunţ publicitar mobilier 165,00

7 Comisioane bancare 115,68

8 Onorariu fix lunar adm inistrator jud iciar neachitat 32.440,00

TOTAL 43.187,18

Nota: Cheltuielile de procedură indirecte urmează a fi distribuite asupra creditorilor garantaţi proporţional 

cu evaluarea bunurilor deţinute în garanţie.



Situatia privind ponderea bunurilor garantate grevate de sarcini in total garantu



SITUAŢIA CHELTUIELILOR DIRECTE AFERENTE PROCEDURII PENTRU BUNURILE 

GARANTATE IN FAVOAREA BCR SA PÂNĂ LA DATA DE 10.03.2015

Nr.

crt.
Felul cheltuielii Valoare fara TVA/lei

1 Onorariu de succes lichidator judiciar 2% 18.553,19

2 Fond lichidare 2% 15.004,25

3 Impozit clădiri aferent procedurii 4.636,00

4 Onorariu evaluator 3.000,00

5 Cheltuieli confecţionat bannere 1.767,00

6 Cheltuieli anunţ publicitar bunuri imobile 612,00

7 Cheltuieli energie electrica imobil 812,58

8 Cheltuieli regie asociaţie 279,55

9 TOTAL 44.664,57

Nota: Cheltuielile de procedură urmează a fi distribuite asupra creditorilor garantaţi proporţional 

cu evaluarea bunurilor deţinute în garanţie.


