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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 23, data emiterii: 12.03.2015 

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 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 II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8130/101/2013, reprezentată legal prin Motoi 
Gogu în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate 
din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 10 (zece) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Avicenna Farm SRL 
Număr dosar: 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Claudiu Brandibur 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Avicenna Farm SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22245/15.12.2014, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 15, din data de 11.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul lunar nr. 15, din data de 11.12.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, poziţia 15. 
Cu adresa nr. 597/17.12.2014, comunicată către Garanti Bank SA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
la data de 18.12.2014, administratorul judiciar a înaintat factura fiscală nr. 01/17.12.2014 în valoare de 6.920,66 lei, 
reprezentând contravaloare chirie şi energie electrică, conform Contract de închiriere nr. 2 (pentru automat bancar – 
ATM NCR6634), solicitându-i acesteia să procedeze la plata facturii în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL, deschis la BDR Drobeta-Turnu-Severin, respectiv RO54BRDE260SV44946382600. 
Pentru expedierea facturii nr. 01/17.12.2014 s-a achitat cu chitanţa nr. 5540733/18.12.2014 suma de 6,50 lei către Poşta 
Română SA. 
S-a primit adresa nr. 397994/17.12.2014 de la D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi, prin care au fost comunicate restanţele mai mari de 30 de zile, cu care este înregistrată debitoarea SC 
Avicenna Farm SRL, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă conform declaraţiilor depuse. 
La data de 22.12.2014, ora 1000, administratorul judiciar s-a prezentat la imobilul, proprietatea debitoarei, situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Bld. Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, parter, jud. Mehedinţi, în vederea preluării acestuia. 
Solicitarea de predare a bunului imobil a fost făcută prin adresa nr. 579/02.12.2014, adresă pentru care s-a confirmat 
primirea cu AR29918417450/04.12.2014. 
Cu ocazia preluării imobilului a fost preluat şi mobilierul existent, s-a citit contorul electric, cheile de la imobil, precum 
şi o cheie de la imobilul situat în str. Brateş, nr. 1. 
POS-ul de la Garanti Bank SA a fost preluat de dna. Stoian Angela în vederea predării societăţii bancare. 
Au mai fost preluate şi alte bunuri mobile, conform procesului verbal de predare-primire încheiat la data de 22.12.2014. 
Cu această ocazie, au fost fotografiate bunurile mobile, precum şi imobilul situat în str. Bld. Mihai Viteazu, nr. 10, bl. 
M12, parter şi imobilul situat în str. Brateş, nr. 1, fotografii care au fost inscripţionate pe un CD, pe care îl anexăm la 
prezentul raport. 
Cu adresa nr. 598/17.12.2014, comunicată sub semnătură de primire dnei. Stoian Angela la data de 22.12.2014, 
administratorul judiciar i-a înaintat acesteia factura nr. 01/17.12.2014 în valoare de 6.920,66 lei, reprezentând 
contravaloare chirie şi energie electrică, conform Contract de închiriere nr. 2 (pentru automat bancar – ATM NCR6634) 
emisă de către Garanti Bank SA, solicitându-i să procedeze la înregistrarea facturii în contabilitatea debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL. 
La data de 06.01.2015 s-a primit de la creditorul garantat Banca Comercială Română SA, un mail prin care acesta a 
propus ca regulamentele privind valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei şi stabilirea preţului 
de demarare a procedurii de valorificare să fie supusă aprobării Adunării Creditorilor, propunând următoarele preţuri de 
pornire a licitaţiei: 
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- imobil Spațiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, parter, cu nr 
cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 
euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Brateș nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în CF nr 21960/N Drobeta Turnu 
Severin judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA), solicitând organizarea 
unui număr de 6 licitaţii la valorile susmenţionate, iar în cazul în care nu se reuşeşte valorificarea, se va solicita 
aprobare privind modalitatea de continuare a procedurii de valorificare de la creditorul garantat. 
Administratorul judiciar a întocmit regulamentele de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei 
SC Avicenna Farm SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare, care pot fi 
vizualizate şi analizate pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – 
Documente Avicenna Farm SRL. 
La solicitarea creditorului garantat Banca Comercială Română SA, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa 
urmând să aibă loc în data de 12.01.2015, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna 
Farm SRL şi aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor 
imobile, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
2. Aprobarea preţurilor de pornire a licitaţiilor după cum urmează: 
- imobil Spațiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, parter, cu nr 
cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 
euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateș nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în CF nr 21960/N Drobeta-Turnu-
Severin judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA)“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 16, din data de 06.01.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 196/07.01.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 16, din data de 16.01.2015, precum şi regulamentele de vânzare 
pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, prezentate spre aprobare, au fost 
publicate şi pot fi consultate şi analizate pe site-ul administratorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
Regulamentele de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL vor fi 
depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 13.03.2015. 
În urma verificării, Garanti Bank SA a comunicat administratorului judiciar că, pentru perioada februarie-aprilie 2014, 
s-a facturat chiria şi energia electrică, motiv pentru care administratorul judiciar a întocmit factura nr. 02/23.12.2014 în 
sumă de – 1.887,45 lei, reprezentând ştorno parţial factura nr. 01/17.12.2014 pentru perioada februarie – aprilie 2014 
pentru chirie şi energie electrică (facturare dublă conform mail primit la data de 22.12.2014 de la Garanti Bank SA). 
Factura nr. 02/22.12.2014, a fost comunicată la adresa de mail a SC Garanti Bank SA, precum şi prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. Pentru expedierea facturii s-a achitat cu chitanţa nr. 5575380/08.01.2015 suma 
de 6,50 lei. 
La data de 12.01.2015, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna 
Farm SRL şi aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor 
imobile, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
2. Aprobarea preţurilor de pornire a licitaţiilor după cum urmează: 
- imobil Spațiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, parter, cu nr 
cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 
euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateș nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în CF nr 21960/N Drobeta-Turnu-
Severin judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA)“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 12.01.2015, orele 1430 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă în 
procent de 1,68314% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
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1. Banca Comercială Română SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 11/08.01.2015, reprezentată prin dl. Mihai Florea, 
în calitate de supervizor şi dl. Jiga Caius Dan, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 
31,83985% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. SC Farmexim SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 314/12.01.2015, 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. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de administratorul judiciar la data de 
12.01.2015 ora 1430 hotărăşte: 
1. aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL 
şi aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor imobile, 
respectiv licitaţie publică cu strigare, cu un procent de 58,87452% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi; 
2. aprobă demararea procedurilor de valorificare, de la preţurile propuse, respectiv: 
- imobil Spațiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, parter, cu nr 
cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 
euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateș nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în CF nr 21960/N Drobeta-Turnu-
Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta-Turnu-Severin judeţul, Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA). 
Procesul verbal nr. 17/12.01.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 12.01.2015, ora 1430, 
a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 13.01.2015, cu adresa nr. 27/13.01.2015, conform dovezii 
anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor care au transmis punct de vedere în 
scris la adresele de e-mail ale acestora şi a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la 
rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, poziţia 20. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 18, din data de 12.01.2015, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 759/14.01.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL. 
Cu adresa nr. 40/15.01.2015, comunicată la nr. de fax al Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de 
Impozite şi Taxe Locale, administratorul judiciar a solicitat, în vederea soluţionării dosarelor de anulare acte 
frauduloase, săvârşite de SC Avicenna Farm SRL, să i se comunice dacă în afară de facturile de vânzare a celor 4 
autoturisme, au fost depuse la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale şi alte documente, respectiv adresă de scădere din 
evidenţele fiscale sau declaraţie, precum şi copie de pe aceste documente, aceste documente fiind strict necesare în 
dosarele aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi. 
Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a formulat răspuns cu adresa nr. 
1991/15.01.2015, prin care a comunicat faptul că la dosarul fiscal nu au fost identificate alte documente decât cele 
comunicate. 
În vederea valorificării bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, imobile scoase la 
vânzare în baza Sentinţei nr. 1134/2014 din şedinţa publică de la 19.12.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8130/101/2013/a12, ce a rămas definitivă prin 
neapelare la data de 12.02.2015, prin care s-a dispus ridicarea suspendării prevăzute la art. 36 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, cu privire la creanţa creditorului garantat Banca Comercială Română SA, respectiv: 
- imobil Spațiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, parter, cu nr 
cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 
euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateș nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în CF nr 21960/N Drobeta-Turnu-
Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta-Turnu-Severin judeţul, Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA), administratorul 
judiciar a procedat la publicarea anunţurilor de vânzare a bunurilor imobile, la preţurile de vânzare aprobate de 
Adunarea Creditorilor din data de 12.01.2015, în ziarul de circulaţie naţională Adevărul din de 16.01.2015 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data de 16.01.2015, pe site-uri de publicitate: www.olx.ro, www.locbun.ro, 
www.anunturipublicitare.ro şi www.tocmai.ro, precum şi pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro, 
licitaţia urmând să aibă loc la la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, în data de 18.02.2015, ora 1400, iar în cazul în care bunurile imobile 
nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 06.03.2015, ora 1400, la data de 20.03.2015 ora 
1400, la data de 03.04.2015 ora 1400, la data de 17.04.2015, ora 1400, respectiv la data de 04.05.2015, ora 1400. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat cu factura nr. 0070/15.01.2015 suma de 612,00 lei către SC Piaţa 
Severineană SRL. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 16.01.2015 la punctul de lucru al 
administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, jud. Mehedinţi, la sediul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, B-
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dul Carol I, nr. 17, jud. Mehedinţi, la adresa imobilului scos la vânzare situat în mun. Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai 
Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, parter, jud. Mehedinţi. 
În vederea expunerii pe piaţă a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitoarei SC Avicenna Farm SRL, 
administratorul judiciar a comandat la firmă specializată, bannere, care au fost amplasate în locuri cu vizibilitate mărită. 
Pentru confecţionarea bannere-lor s-a achitat cu factura nr. 474/20.01.2015, suma de 1.767,00 lei. 
S-a primit adresa din data de 28.01.2015 de la Curtea de Apel Craiova, prin care s-a solicitat administratorului judiciar, 
ca până la termenul din data de 24.02.2015, privind dosarul nr. 8130/101/2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
să depună un raport prin care să precizeze dacă împrumuturile acordate de creditorii Druia Ana, Firulovici Gabriela, 
Lupu Ioan Petre, Pîslaru Ştefan, Stanciu Nicolae, Strîmbu Emil, Cîrmaciu Cristian au intrat în patrimoniul debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL, care a fost modul de utilizare al acestor împrumuturi, dacă au fost înregistrate în evidenţa 
contabilă a societăţii atât sumele de bani, cât şi înscrisurile doveditoare, respectiv contractele de împrumut. 
Administratorul judiciar a formulat răspuns cu adresa nr. 44/22.01.2015, comunicată la nr. de fax al Curţii de Apel 
Craiova, prin care, în vederea soluţionării dosarului nr. 8130/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, a 
comunicat, următoarele: 
- după desemnarea ca administrator judiciar al debitoarei SC Avicenna Farm SRL, conform Încheierii 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, administratorul judiciar a întrprins toate demersurile către 
administratorul special al debitoarei, respectiv către dna. Stoian Angela, pentru a pune la dispoziţie documentele 
contabile ale debitoarei, în vederea întocmirii unui raport detaliat privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă a debitoarei, precizând faptul că, chiar dacă a confirmat primirea adreselor trimise, aceasta a refuzat 
să pună la dispoziţie documentele contabile, administratorul judiciar aflându-se în imposibilitatea analizei cauzelor şi 
împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei; 
- întrucât a refuzat să pună la dispoziţie aceste documente administratorul judiciar a formulat cerere de chemare în 
judecată potrivit art. 138 alin. 1 lit. a) şi d) din Legea nr. 85/2006, solicitând instanţei să oblige pârâta la plata pasivului 
neacoperit în sumă de 5.861.793,16 lei, conform tabelului definitiv rectificat I al creanţelor împotriva debitorului, 
precizând faptul că, cererea de chemare în judecată formulată de administratorul judiciar, face obiectul dosarului 
8130/101/2013/a5 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, aducând la cunoştinţă instanţei că administratorul judicair se 
află în imposibilitatea de a pune la dispoziţie documentele solicitate. 
Cu adresa nr. 66/03.02.2015, comunicată către Garanti Bank SA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la 
data de 03.02.2015, administratorul judiciar a înaintat factura fiscală nr. 03/03.02.2015 în valoare de 1.242,70 lei, 
reprezentând contravaloare chirie şi energie electrică, conform Contract de închiriere nr. 2 (pentru automat bancar – 
ATM NCR6634), pentru perioada ianuarie 2015 – februarie 2015, solicitându-i acesteia să procedeze la plata facturii în 
contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Avicenna Farm SRL, deschis la BDR Drobeta-Turnu-Severin, respectiv 
RO54BRDE260SV44946382600. 
Pentru expedierea facturii nr. 03/03.02.2015 s-a achitat cu chitanţa nr. 5575348/03.02.2015 suma de 13,00 lei către 
Poşta Română SA. 
Cu adresa nr. 68/03.02.2015, comunicată la adresa de e-mail a SC Garanti Bank SA la data de 03.02.2015, 
administratorul judiciar a solicitat să nu se mai efectueze plăţi din contul deschis la Garanti Bank şi să procedeze la 
transferul tuturor sumelor existente în contul deschis la Garanti Bank, în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL, deschis la BDR Drobeta-Turnu-Severin, respectiv RO54BRDE260SV44946382600. 
S-a ţinut legătura cu evaluatorul autorizat ing. Victor Mihail Cugut, care a finalizat operaţiunea de evaluare a bunurilor 
mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL. 
După primirea raportului de evaluare de la evaluatorul autorizat ing. Victor Mihail Cugut pentru bunurile mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, administratorul judiciar a întocmit regulamentul de vânzare 
pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, precum şi a metodei de vânzare a 
bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul administratorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL. 
Raportul de evaluare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, precum şi 
regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL vor fi 
depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 13.03.2015. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL, având la ordinea de zi: 
„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“, şedinţa urmând să aibă 
loc la data de 17.02.2015, ora 1400 la punctul de lucru Yna Consulting SPRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 19, din data de 10.02.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 2707/11.02.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, precum şi materialele prezentate spre aprobare, au fost publicate şi pot 
fi consultate şi analizate pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – 
Documente Avicenna Farm SRL. 
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La data de 17.02.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL având la ordinea de zi: 
„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“. 
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. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de administratorul judiciar la data de 
17.02.2015 ora 1400, 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, a hotărât: 
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. 
Procesul verbal nr. 20/17.02.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 17.02.2015, ora 1400, 
a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.02.2015, cu adresa nr. 94/18.01.2015, conform dovezii 
anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, poziţia 24. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 21, din data de 17.02.2015, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3310/19.02.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL. 
La data de 18.02.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi a fost organizată licitaţia în vederea valorificării bunurilor 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, la preţurile de pornire a licitaţiei aprobate de 
Adunarea Creditorilor din data de 12.02.015, după cum urmează: 
- imobil Spațiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, parter, cu nr 
cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 
euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateș nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în CF nr 21960/N Drobeta-Turnu-
Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta-Turnu-Severin judeţul, Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA). 
Pentru bunul 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* - preţ pornire licitaţie 
70.000,00 euro (exclusiv TVA), s-au înscris la licitaţie următorii şapte ofertanţi: 
1. SC Medimfarm SA, cu sediul social în Ploieşti, str. Târgoviştei, nr. 11, jud. Prahova, cod unic de înregistrare 
1359259, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/595/1991, prin împuternicit dna. 
Cimuka Florentina-Daniela, CNP 2720401293109, cu domiciliul în Ploieşti, str. Vitejilor, nr. 5, bl. 108B, sc. B, et.3, 
jud. Prahova, ce se legitimează cu CI seria PX nr. 241407, eliberat de SPCLEP Ploieşti la data de 21.03.2014, 
împutenicită prin împuternicirea din data de 10.02.2015, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei cu 
OP din data de 09.02.2015 şi achitat garantia de participare la licitaţie în sumă de 38.430,00 lei, cu OP din data de 
10.02.2015 în sumă de 8.680,00 lei şi cu OP din data de 10.02.2015 în sumă de 29.750,00, conform caiet de sarcini, în 
contul SC Avicenna Farm SRL şi a depus cererea de înscrierea la licitaţie înregistrată sub nr. 76/10.02.2015, ora 853; 
2. SC Lavira Transport SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Drumul Agatului, nr. 20-24, et. 1, Biroul nr. 1, sector 1, 
cod unic de înregistrare 17154268, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/1233/2005, prin împuternicit dl. Duţu Ion-Nicuşor, CNP 1760422163238, cu domiciliul în municipiul Craiova, Bld. 
Dacia, nr. 161, bl. 28, sc. 1, et. 3, ap. 13, jud. Dolj, ce se legitimează cu CI seria DX nr. 858211, eliberat de SPCLEP 
Craiova la data de 13.06.2012, împutenicit prin Procura autentificată sub nr. 231/03.02.2015, care a achiziţionat caietul 
de sarcini în sumă de 300,00 lei cu chitanţa nr. 103 din data de 28.01.2015 şi achitat garantia de participare la licitaţie în 
sumă de 38.804,09 lei, cu OP nr. 1 din data de 11.02.2015 în sumă de 31.059,00 lei şi cu OP nr. 1 din data de 
12.02.2015 în sumă de 7.745,09, conform caiet de sarcini, în contul SC Avicenna Farm SRL şi a depus cererea de 
înscrierea la licitaţie înregistrată sub nr. 77/12.02.2015, ora 1305; 
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3. SC Eccofarm Nou SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 48, 
jud. Mehedinţi, cod unic de înregistrare 25987366, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi sub 
nr. J25/289/2009, prin administrator dl. Colţea Doru-Cristian-Silviu, CNP 1640328293090, cu domiciliul în municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Aurelian, nr. 95, jud. Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 347860, eliberat de 
SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la data de 24.03.2011, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei cu 
chitanţa nr. 106 din data de 13.02.2015 şi achitat garantia de participare la licitaţie în sumă de 38.539,20 lei, cu OP nr. 
62 din data de 13.02.2015, conform caiet de sarcini, în contul SC Avicenna Farm SRL şi a depus cererea de înscrierea la 
licitaţie înregistrată sub nr. 80/13.02.2015, ora 1423; 
4. Dl. Mîţoaica Liviu-Dumitru, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Artileriei, nr. 24, jud. 
Mehedinţi, CNP 1701120250534, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 388756, eliberat de SPCLEP Drobeta-Turnu-
Severin la data de 15.06.2012, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei cu chitanţa nr. 100 din data de 
21.01.2015 şi achitat garantia de participare la licitaţie în sumă de 38.550,00 lei cu OP nr. 1 din data de 16.02.2015, 
conform caiet de sarcini, în contul SC Avicenna Farm SRL şi a depus cererea de înscrierea la licitaţie înregistrată sub 
nr. 82/16.02.2015, ora 1440; 
5. Dl. Cherciu Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Timişoara, str. Bistriţa, nr. 4, jud. Mehedinţi, CNP 
1691229354830, ce se legitimează cu CI seria TM nr. 673225, eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 23.05.2008, 
care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei cu chitanţa nr. 102 din data de 27.01.2015 şi achitat garantia 
de participare la licitaţie în sumă de 38.513,16 lei cu OP nr. 1 din data de 11.02.2015, conform caiet de sarcini, în contul 
SC Avicenna Farm SRL şi a depus cererea de înscrierea la licitaţie înregistrată sub nr. 83/17.02.2015, ora 0907; 
6. SC Eccofarm SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Avram Iancu, nr. 2, jud. Mehedinţi, 
cod unic de înregistrare 7048707, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. 
J25/1613/1994, prin împuternicit dl. BÎRZAN MIRCEA DORIN, CNP 1840707250014, cu domiciliul în municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Calomfirescu, nr. 125, jud. Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 369430, 
eliberat de SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la data de 22.11.2011, împutenicit prin împuternicirea din data de 
17.02.2015, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei cu chitanţa nr. 101 din data de 23.01.2015 şi 
achitat garantia de participare la licitaţie în sumă de 38.650,00 lei cu OP nr. 38 din data de 17.02.2015, conform caiet de 
sarcini, în contul SC Avicenna Farm SRL şi a depus cererea de înscrierea la licitaţie înregistrată sub nr. 86/17.02.2015, 
ora 1245; 
7. SC Valeriana SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Cicero, nr. 111, bl. S11, sc. 1, ap. 2, 
jud. Mehedinţi, cod unic de înregistrare 8265747, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub 
nr. J25/124/1996, prin împuternicit dl. Stoican Haralambie-Marian, CNP 1780727250521, cu domiciliul în municipiul 
Orşova, str. Traian, nr. 32, jud. Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 451931, eliberat de SPCLEP Orşova la 
data de 15.05.2014, împutenicit prin împuternicirea din data de 17.02.2015, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă 
de 300,00 lei cu chitanţa nr. 99 din data de 16.01.2015 şi achitat garantia de participare la licitaţie în sumă de 38.545,28 
lei cu OP nr. 24 din data de 17.02.2015, conform caiet de sarcini, în contul SC Avicenna Farm SRL şi a depus cererea 
de înscrierea la licitaţie înregistrată sub nr. 87/17.02.2015, ora 1450. 
În urma demersurilor efectuate, administratorul judiciar a constatat că imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică cu 
strigare, a fost achiziţionat în anul 2003, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
949/23.04.2003 şi îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi valorificat în condiţiile art. 141 alin. 2 lit. f din Codul fiscal. 
Administratorul judiciar a pus în discuţie ofertanţilor, valorificarea bunului imobil potrivit art. 141 alin. 2 lit. f din 
Codul fiscal. 
S-a constatat că toţi cei şapte ofertanţi au fost de acord ca imobilul să fie valorificat potrivit art. 141 alin. 2 lit. f din 
Codul fiscal 
Administratorul judiciar a adus la cunoştinţă ofertanţilor că pasul de licitaţie este de 7.000 euro (reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei), aşa cum a fost înscris în caietul de sarcini. 
Bunul 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* a fost adjudecat de SC 
Lavira Transport SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Drumul Agatului, nr. 20-24, et. 1, Biroul nr. 1, sector 1, cod 
unic de înregistrare 17154268, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/1233/2005, 
la preţul de 168.000,00 euro, diferenţa în cuantum de 159.320,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), 
urmând a fi consemnată în termen de 30 de zile în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Avicenna Farm SRL, nr. 
RO 54 BRDE 260SV44946382600, deschis la BRD Groupe Societe Generale Drobeta-Turnu-Severin, potrivit art. 512 
C. Proc. Civ. 
Conform art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, bunul 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*, înstrăinat de administratorul judiciar în exerciţiul atribuţiunilor sale este 
dobândit liber de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri 
asiguratorii. 
Conform proceselor verbale din data de 18.02.2015, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece celelalte două bunuri imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm 
SRL oferite spre vânzare, respectiv, 



7 

 

- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateș nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în CF nr 21960/N Drobeta-Turnu-
Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta-Turnu-Severin judeţul, Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA), licitaţia urmând a fi 
reluată în aceleaşi condiţii la data de 06.03.2015, ora 1400. 
La data de 19.02.2015, în urma cererilor depuse la sediul administratorului judiciar, ofertanţilor care au pierdut licitaţia, 
le-a fost restutuită garanţia de participare la licitaţie, conform documentelor de plată anexate. 
Cu adresa nr. 101/23.02.2015, pentru termenul din data de 24.02.2015, în vederea soluţionării dosarului nr. 
8130/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, administratorul judiciar a revenit la adresa nr. 44/22.01.2015, 
prin care a comunicat următoarele: 
- după desemnarea ca administrator judiciar al debitoarei SC Avicenna Farm SRL, conform Încheierii 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, administratorul judiciar a întreprins toate demersurile către 
administratorul special al debitoarei, respectiv către dna. Stoian Angela, pentru a pune la dispoziţie documentele 
contabile ale debitoarei, în vederea întocmirii unui raport detaliat privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă a debitoarei. Precizăm faptul că, chiar dacă a confirmat primirea adreselor trimise, aceasta a refuzat 
să pună la dispoziţie documentele contabile, administratorul judiciar aflându-se în imposibilitatea analizei cauzelor şi 
împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei; 
- întrucât a refuzat să pună la dispoziţie aceste documente administratorul judiciar a formulat cerere de chemare în 
judecată potrivit art. 138 alin. 1 lit. a) şi d) din Legea nr. 85/2006, solicitând instanţei să oblige pârâta la plata pasivului 
neacoperit în sumă de 5.861.793,16 lei, conform tabelului definitiv rectificat I al creanţelor împotriva debitorului, 
precizând faptul că, cererea de chemare în judecată formulată de administratorul judiciar, face obiectul dosarului 
8130/101/2013/a5 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi şi a adus la cunoştinţă instanţei că se află în imposibilitatea de a 
pune la dispoziţie documentele solicitate. 
Adresa nr. 101/23.02.2015 a fost comunicată Curţii de Apel Craiova la nr. de fax al acesteia la data de 23.02.2015, 
conform dovezii anexate. 
La data de 23.02.2015, adjudecatarul 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* a achitat şi diferenţa de preţ în sumă de 709.308,57 lei, conform documentului de plată anexat. 
La data de 25.02.2015 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Avicenna Farm SRL, prin administrator 
judiciar, în calitate de vânzător şi SC Lavira Transport SRL, în calitate de cumpărător, privind bunul 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*. Contractul de vânzare cumpărare a fost 
autentificat sub nr. 443/25.02.2015. 
Cu adresa nr. 115/02.03.2015, comunicată Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale la nr. de fax la data de 03.02.2015, administratorul judiciar a solicitat să i se comunice valoarea impozitului 
datorat pentru imobilul *spaţiu comercial situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 10, 
bl. M12, 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 *, proprietatea debitoarei, aferent perioadei 07.08.2013 (data deschiderii procedurii de insolvenţă) – 
18.02.2015 (data valorificării imobilului), fără majorări şi penalităţi, solicitând aceste informaţii fiindu-i necesare în 
vederea distribuirii sumei. De asemenea, solicităm radierea acestui imobil din evidenţele fiscale ale SC Avicenna Farm 
SRL. 
Cu adresa nr. 15972/11.03.2015, Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a 
formulat răspuns, prin care a comunicat că impozitul datorat, aferent perioadei 07.08.2013 (data deschiderii procedurii 
de insolvenţă) – 18.02.2015 (data valorificării imobilului), pentru bunul imobil *spaţiu comercial situat în municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, 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 * este în sumă de 4.636,00 lei. 
La data de 06.03.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi a fost organizată licitaţia în vederea valorificării bunurilor 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, la preţurile de pornire a licitaţiei aprobate de 
Adunarea Creditorilor din data de 12.02.015, după cum urmează: 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateș nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în CF nr 21960/N Drobeta-Turnu-
Severin, judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv TVA); 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta-Turnu-Severin judeţul, Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA). 
Conform proceselor verbale din data de 06.03.2015, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece cele două bunuri imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL 
oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 20.03.2015, ora 1400. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 
procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, constând 
în mobilier cu specific farmaceutic, scanere tip cititor de coduri Motorola, etc, la preţul înscris în raportul de evaluare, 
conform regulamentului de vânzare, în valoare totală de 6.067 lei (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei va avea loc la data de 13.03.2015, ora 1400, la 
punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, jud. Mehedinţi, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 20.03.2015, ora 1400, în data de 27.03.2015, ora 1400, 03.04.2015, ora 1400, 10.04.2015, ora 1400, respectiv în 
data de 17.04.2015, ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul în ziarul Piaţa Severineană din data 24.02.2015, conform 
dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a achitat cu factura nr. 0222/24.02.2015 suma de 165,00 lei către SC Piaţa Severineană 
SRL. 
De asemenea, anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar 
www.ynaconsulting.ro, conform dovezii anexate. 
În baza Deciziei nr. 131/24.02.2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 8130/101/2013/a1, 
administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv rectificat II al creanţelor împotriva debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL. 
Tabelul definitiv rectificat II al creanţelor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 04.03.2015, cu adresa 
nr. 117/03.03.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Tabelul definitiv rectificat II al creanţelor, nr. 22, din data de 03.03.2015, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 12.03.2015. 
Tabelul definitiv rectificat II al creanţelor a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro 
la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 
creanţelor şi planul de distribuire pentru debitoarea SC Avicenna Farm SRL (sume încasate din valorificarea bunului 
*spaţiu comercial situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, 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 *), 
care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 13.03.2015. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire a fost publicat şi 
poate fi vizualizat şi pe site-urile administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 8130/101/2013/a4 

Anulare act fraudulos constând în 
contractul de vânzare-cumpărare 
fond de comerţ încheiat la data de 

19.04.2012 între SC Avicenna 
Farm SRL şi SC Reda Farm SRL 

Termen de judecată la 17.04.2015 pentru 
întocmirea raportului de expertiză. 

2. 8130/101/2013/a5 

Antrenarea răspunderii organelor 
de conducere formulată de 

administratorul judiciar Yna 
Consulting SPRL împotriva 

administratorului special Stoian 
Angela 

Prin Sentinţa nr. 125/06.30.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost admisa în parte 

acţiunea având ca obiect antrenarea răspunderii, 
a fost obligată pârâta Stoian Angela să 

plătească suma de 1.038.507 lei reprezentând 
datorii ale SC Avicenna Farm SRL şi suma de 

800 lei cheltuieli de judecată. 

3. 8130/101/2013/a6 

Anulare act fraudulos constând în 
contractul de vânzare-cumpărare 

fond de comerţ nr. 1 din 
02.12.2013 încheiat între SC 

Avicenna Farm SRL şi SC City 
Care Pharmacy SRL 

Termen de judecată la 13.03.2015 pentru 
soluţionarea cererii de majorare onorariu 

expert. 

4. 8130/101/2013/a7 

Anulare act fraudulos constând în 
contractul de vânzare fără număr 

din 07.09.2011 prin care SC 
Avicenna Farm SRL a înstrăinat 

către Bacarea Petru-Fănel 
autoturismul Mercedes Benz cu 

seria de şasiu 
WDB2030081A897569 

Termen de judecată la 03.04.2015 pentru 
observarea raportului de expertiză contabilă 

întocmit în cauză. 

5. 8130/101/2013/a8 
Anulare act fraudulos constând în 
contractul de vânzare nr. 1100 din 

Termen de judecată la 17.04.2015 pentru 
observarea răspunsului la obiecţiunile formulate 
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21.06.2010 şi factura fiscală seria 
MH nr. 7822949 din 14.10.2010 
emisă SC Avicenna Farm SRL 
prin care a fost înstrăinat către 

Stoian Alexandru Rareş 
autoturismul Ford Mondeo cu 

numărul de şasiu 
WFOWXXGBBW5G40690 

cu privire la raportul de expertiză întocmit în 
cauză. 

6. 8130/101/2013/a9 

Anulare act fraudulos constând în 
factura fiscală seria MH VDM nr. 
7822814 din 27.07.2011 emisă de 
SC Avicenna Farm SRL prin care 

a fost înstrăinat către pârâtul 
Stomatriu Coman autoturismul 

BMW cu seria de şasiu 
WBANC51010CN30241 

Termen de judecată la 13.03.2015 pentru 
soluţionarea cererii de majorare onorariu 

expert. 

7. 8130/101/2013/a10 

Anulare act fraudulos constând în 
factura fiscală seria MH VDM nr. 
7822815 din 27.07.2011 emisă de 
SC Avicenna Farm SRL prin care 
a fost înstrăinat către pârâtul Para 
George Laurenţiu autoturismul 
BMW 320d cu seria de şasiu 
WBAVC310XOVC61264 

Termen de judecată la 13.03.2015 pentru 
observarea răspunsului la obiecţiunile formulate 

cu privire la raportul de expertiză întocmit în 
cauză. 

8. 8130/101/2013/a12 

Alte cereri cerere de ridicare a 
suspendării prev. de art. 36 din 
Legea nr. 85/2006 formulate de 

BCR SA 

Prin Sentinţa nr. 1134/19.12.2014 a fost admisă 
cererea de ridicare a suspendării prevăzute de 

art. 36 din Legea nr. 85/2006 formulată de BCR 
SA. 

9. 8130/101/2013/a13 

Anulare act fraudulos constând în 
factura fiscală nr. 985 din 
10.01.2013 emisă de SC 

Avicenna Farm SRL prin care a 
fost înstrăinat către pârâtul Surdu 

Ion autoturismul Audi A8 cu 
seria de şasiu 

WAUZZZ4E59N002783  

Termen de judecată la 08.05.2015 pentru 
administrarea probei cu interogatoriul pârâţilor 

şi expertiză contabilă 

10. 8130/101/2013/a14 

Anulare act fraudulos constând în 
factura fiscală nr. 986 din 
31.03.2013 emisă de SC 

Avicenna Farm SRL prin care a 
fost înstrăinat către pârâtul 

Murgan George autoturismul 
Ford cu seria de şasiu 

WFOEXXGCDE9C71072  

Termen de judecată la 03.04.2015 pentru 
administrarea probei cu interogatoriul pârâţilor 

şi expertiză contabilă 

Situaţia dosarelor aflate pe rolul Curţii de Apel Craiova se prezintă după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 8130/101/2013/a1 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor formulată de SC 

Farmexim SA şi SC Farmexpert 
DCI SA 

Prin Decizia nr. 131 din 27.01.2015 a fost 
pronunţată următoarea soluţie: Respinge apelul 

creditoarei SC Farmexpert DCI SA. Admite 
apelul intentat de SC Farmexim SA. Schimbă în 

parte încheierea din 07.03.2014, în sensul că 
admite în parte contestaţia formulată de 

apelantă la tabelul preliminar al debitoarei şi 
înlătură din tabel creanţa de 50.000 lei al 

creditoarei Druia Ana, de 70.000 lei a 
creditorului Firulovici Gabriela, de 32.200 lei a 

creditorului Lupu Ioan Petre, de 50.000 lei a 
creditorului Pislaru Ştefan, de 190.000 lei a lui 

Strîmbu Emil. Înlătura caracterul de creanţă 
garantată a creditorului Cîrmaciu Cristian şi 

dispune înscrierea crenţei de 432.000 lei ca şi 
creanţă chirografară. Dispune înscrierea 

creditorului Stanciu Nicolae cu suma de 39. 000 
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lei în loc de 45.000 lei. Menţine restul 
dispoziţiilor. Definitivă. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 13.03.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


