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Notificare privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de 
creanţe 

Nr. 25, data emiterii: 16.03.2015 
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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar, însărcinat cu conducerea în tot a activităţii 
debitorului SC Avicenna Farm SRL, prin Încheierea 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, în 
temeiul art. 122 alin. (2) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, 

Notifică 
La data de 13.03.2015, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei planul de distribuire între creditori nr. 1 şi 
raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe. 
Alte menţiuni: Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea bunului imobil *spaţiu comercial 
(C1/1) situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, parter, jud. Mehedinţi, compus din 
sală vânzare, două magazii şi hol, suprafaţa construită de 122,60 mp, suprafaţa utilă de 104,94 mp, cu nr. Cadastral 
614/-/0/1/1, intabulat în CF nr. 6003/N Drobeta-Turnu-Severin*. 

Informaţii suplimentare: 
O copie de pe raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi de pe planul de 
distribuire între creditori nr. 1, a fost afişat la uşa Tribunalului Mehedinţi la data de 13.03.2015. 
Oricare creditor sau comitetul creditorilor poate formula contestaţii la raport şi la plan în termen de 15 zile de la afişare. 
O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenţă, administratorului judiciar. 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar reprezentat de Yna Consulting SPRL – 
asociat coordonator Motoi Gogu, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr, 
Tel./Fax 0252/328293, 0744528869. 
Termen procedural: 05.06.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


