
1 

 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 28, data emiterii: 04.06.2015 

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 6 (şase) 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. 4978/17.03.2015, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 23, din data de 12.03.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate nr. 23, din data de 12.03.2015 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 30. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4995/17.03.2015, tabelul 
definitiv rectificat/completat al creanţelor, nr. 22, din data de 03.03.2015, conform dovezii anexate. 
Tabelul definitiv rectificat II al creanţelor, 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 28. 
La data de 13.03.2015, ora 1400, la sediul administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor 
mobile existente în patrimoniul debitoarei, 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). 
Conform procesului verbal de licitaţie din data de 13.03.2015, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a 
prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile 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. 
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. Analiza oportunităţii formulării apelului împotriva Sentinţei nr. 125/06.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi 
în dosarul nr. 8130/101/2013/a5, având în vedere faptul că a fost admisă în parte acţiunea formulată de administratorul 
judiciar, prin care a fost obligată pârâta Stoian Angela numai la plata sumei de 1.038.507,00 lei, faţă de 5.861.793,16 
lei, solicitată în acţiunea introductivă“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 20.03.2015, 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. 24, din data de 13.03.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 4914/16.03.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, a fost publicată şi poate fi consultată şi analizată pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, 
poziţia 26. 
În temeiul art. 122 alin. (2) şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar 
a procedat la întocmirea notificării privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi 
din încasarea de creanţe, nr. 25, din data de 16.03.2015, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
5027/17.03.2015, conform dovezii anexate. 
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Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe a 
fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica 
Portofoliu, client Avicenna Farm SRL, poziţia nr. 29. 
La data de 20.03.2015, 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, rămase nevalorificate din 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 20.03.2015, 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 03.04.2015, ora 1400. 
Cu adresa nr. 154/19.03.2015, administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 20.03.2015, 
ordinul de plată nr. 24/17.03.2015, în sumă de 600,00 lei, reprezentând dovada achitării onorariului pentru expertiza 
contabilă dispusă în dosarul nr. 8130/101/2013/a13 – expert contabil Şfrenţ Gheorghe. 
La data de 20.03.2015, 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 avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL având la ordinea de zi: 
„1. Analiza oportunităţii formulării apelului împotriva Sentinţei nr. 125/06.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi 
în dosarul nr. 8130/101/2013/a5, având în vedere faptul că a fost admisă în parte acţiunea formulată de administratorul 
judiciar, prin care a fost obligată pârâta Stoian Angela numai la plata sumei de 1.038.507,00 lei, faţă de 5.861.793,16 
lei, solicitată în acţiunea introductivă“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 20.03.2015, orele 1400 au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Banca Comercială Română SA, punct de vedere scris cu adresa din data de 20.03.2015, 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 
34,16041% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. SC Farmexim SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 3095/19.03.2015, 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 27,19921% 
din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de administratorul judiciar la data de 
20.03.2015 ora 1400, cu un procent de 61,35962% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent 
de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris, a hotărât: consideră că este 
oportun a se formula apel împotriva sentinţei nr. 125/06.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
8130/101/2013/a5, sens în care solicită administratorului judiciar să procedeze la efectuarea demersurilor necesare. 
Procesul verbal nr. 26/20.03.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 20.03.2015, ora 1400, 
a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 23.03.2015, cu adresa nr. 157/23.03.2015, 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 31. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 27, din data de 20.03.2015, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5412/23.03.2015, 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, poziţia 32. 
Pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei, 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), s-au organizat licitaţii după cum urmează: 20.03.2015 ora 1400, 27.03.2015 ora 1400, 
03.04.2015 ora 1400, 10.04.2015 ora 1400 şi 17.04.2015 ora 1400, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să 
adjudece bunurile oferite spre vânzare, administratorul judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare, conform 
proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului raport. 
Potrivit hotărârii şedinţei Adunării Creditorilor din data de 20.03.2015, prin care s-a hotărât că este oportun a se formula 
apel împotriva sentinţei nr. 125/06.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 8130/101/2013/a5, sens în 
care a solicitat administratorului judiciar să procedeze la efectuarea demersurilor necesare, administratorul judiciar a 
formulat Apel împotriva Sentinţei nr. 125/06.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
8130/101/2013/a15 în contradictoriu cu intimata–pârâtă Stoian Angela, solicitând respectuos instanţei să dispună 
admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelate, admiterea în totalitate a cererii introductive şi obligarea intimatei-
pârâte Stoian Angela să suporte pasivul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, până la concurenţa sumei de 5.871.793,16 
lei. Apelul formulat împotriva Sentinţei nr. 125/06.03.2015 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
23.03.2015, conform dovezii anexate. 
La data de 03.04.2015, 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 
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imobile, rămase nevalorificate din 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 03.04.2015, 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 17.04.2015, ora 1400. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea creanţelor şi planul de distribuire, nr. 1, din data de 12.03.2015, în termenul legal de 15 zile de la afişarea 
acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 122 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul 
judiciar a procedat la distribuirea sumelor către creditori, potrivit planului de distribuire între creditori, conform 
documentelor de plată anexate. 
Cu adresa nr. 191/06.04.2015, comunicată la nr. de fax al creditorului SC Farmexpert DCI SA la data de 07.04.2015, 
administratorul judiciar a solicitat să i se comunice contul unde urmează să se plătească suma, care a fost distribuită 
pentru creditorul SC Farmexpert DCI SA, conform Planului de distribuire nr. 1/12.03.2015. 
La data de 14.04.2015, s-a primit un mail de la creditorul SC Hyllan Pharma SRL, prin care a solicitat un status al 
dosarului privind pe debitoarea SC Avicenna Farm SRL. 
Administratorul judiciar a formulat răspuns la solicitarea creditorului SC Hyllan Pharma SRL, transmis prin mail la data 
de 15.04.2015, prin care a comunicat că toate documentele întocmite în procedură sunt publicate şi pot fi vizualizate şi 
pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
La data de 17.04.2015, 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, rămase nevalorificate din 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 17.04.2015, 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 04.05.2015, ora 1400. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 
continuat 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 redus cu 25% faţă de preţul 
înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, în valoare totală de 4.550,25 lei (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei va avea loc la data de 08.05.2015, 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 15.05.2015, ora 1400, la data de 22.05.2015, ora 1400, 29.05.2015, ora 1400, 05.06.2015, ora 1400, respectiv la 
data de 12.06.2015, ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul în ziarul Piaţa Severineană din data 24.04.2015, conform 
dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a achitat cu factura nr. 0498/24.04.2015 suma de 165,00 lei către SC Piaţa Severineană 
SRL, conform dovezii anexate. 
De asemenea, anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar 
www.ynaconsulting.ro, conform dovezii anexate. 
La data de 04.05.2015, 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, rămase nevalorificate din 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 04.05.2015, 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, administratorul judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
De asemenea, la data de 08.05.2015, la sediul administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea 
bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, constând în mobilier cu specific farmaceutic, scanere tip cititor de 
coduri Motorola, etc, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de 
vânzare, în valoare totală de 4.550,25 lei (exclusiv TVA). 
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Conform procesului verbal de licitaţie din data de 08.05.2015, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a 
prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL 
oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 15.05.2015, ora 1400. 
Având în vedere că au fost epuizate licitaţiile conform Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile existente în 
patrimoniul debitoarei, aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 12.01.2015, cu adresa nr. 
240/08.05.2015, comunicată la adresa de mail a creditorului garantat Banca Comercială Română SA, administratorul 
judiciar a solicitat să i se comunice modalitatea de continuare a procedurii de valorificare a bunurilor imobile rămase 
nevalorificate în patrimoniul debitoarei, după cum urmează: 
1. - 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); 
2. imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA). 
Cu adresa nr. 242/28.05.2015, creditorul Banca Comercială Română SA a formulat răspuns, prin care a comunicat că 
BCR SA, aprobă continuarea procedurii de valorificare a bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul 
debitoarei, după cum urmează: 
1. - 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); 
2. imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N 
Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi – preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA). 
În acest sens, se va organiza o sesiune de 6 licitaţii publice în interval de 6 săptămâni, de la data promovării noii 
modalităţi de valorificare. 
Înainte de demararea procedurii de valorificare şi pe durata derulării acestei proceduri, administratorul judiciar va 
asigura promovarea activului prin postarea unor anunţuri, cuprinzând fotografii şi o descriere completă a imobilului, pe 
mijloace de informare aprobate în şedinţele anterioare ale Adunării Creditorilor. 
În cazul în care nu se reuşeşte valorificarea, conform specificaţiilor de mai sus, administratorul judiciar va convoca 
Adunarea Creditorilor pentru a stabili modalitatea de continuare a procedurii de valorificare şi pentru a informa asupra 
eventualelor oferte înregistrate, inferioare preţului actual aprobat şi cu eventuala aprobare a unei vânzări directe în 
condiţiile art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei, constând în mobilier cu specific farmaceutic, scanere tip 
cititor de coduri Motorola, etc, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform 
regulamentului de vânzare, în valoare totală de 4.550,25 lei (exclusiv TVA), s-au organizat licitaţii după cum urmează: 
15.05.2015 ora 1400, 22.05.2015 ora 1400, 29.05.2015 ora 1400, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să 
adjudece bunurile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 05.06.2015, ora 1400, 
conform proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului raport. 
În vederea valorificării bunurilor imobile, rămase nevalorificate din 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 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 continuat la expunerea pe piaţă a bunurilor imobile, la preţurile de vânzare aprobate de Adunarea Creditorilor 
din data de 12.01.2015. 
Anunţul privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile, rămase nevalorificate din patrimoniul 
debitoarei, a fost publicat în ziarul de circulaţie naţională Adevărul din de 02.06.2015 şi în ziarul local Piaţa 
Severineană din data de 02.06.2015, pe site-uri de publicitate: www.olx.ro, www.locbun.ro, www.anunturipublicitare.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 11.06.2015, ora 1400, iar în cazul în care bunurile imobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 18.06.2015, ora 1400, la data de 25.06.2015 ora 1400, la data de 02.07.2015 ora 
1400, la data de 09.07.2015, ora 1400, respectiv la data de 16.07.2015, ora 1400. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a emis factura nr. 0644/02.06.2015 suma de 526,00 lei de către SC Piaţa 
Severineană SRL. 
În vederea expunerii pe piaţă a bunurilor imobile rămase nevalorificate din proprietatea debitoarei SC Avicenna Farm 
SRL, administratorul judiciar a comandat la firmă specializată, bannere, care au fost amplasate în locuri cu vizibilitate 
mărită. 
La data de 03.06.2015, s-a primit un mail de la creditorul Farmexim SA, prin care a solicitat transmiterea raportului de 
activitate şi a tabelului definitiv rectificat II al creanţelor, depuse la termenul din data de 13.03.2015 şi de a-l informa cu 
privire la stadiul valorificării bunurilor debitoarei. 
Administratorul judiciar a formulat răspuns la solicitarea creditorului SC Farmexim SA, transmis prin mail la data de 
03.05.2015, prin care a comunicat că raportul de activitate şi Tabelul definitiv rectificat II, depuse la termenul din 
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13.03.2015 în dosarul 8130/101/2013, pot fi vizualizate si analizate pe site-ul administratorului judiciar, 
respectivwww.ynaconsulting.ro, rubrica Portofoliu - Avicenna Farm SRL. 
Referitor la stadiul valorifiăarii bunurilor debitoarei, administratirul judiciar a comunicat că, la licitaţia din data de 
18.02.2015 a fost valorificat 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", iar pentru bunurile imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei, licitaţia va avea loc la data de 
11.06.2015, ora 14:00, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 18.06.2015, ora 14:00, 25.06.2015, ora 14:00, 02.07.2015, ora 14:00, 09.07.2015, ora 14:00, respectiv la data de 
16.07.2015, ora 14:00. Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 05.06.2015, ora 14:00, iar în situaţia în 
care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii la data de 12.06.2015, ora 14:00. 
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 

Soluţia la termenul din data de 22.05.2015: 
Ia act de cererea de amânare formulată de 

reprezentantul reclamantului, amână cauza la 
data de 12.06.2015, termen la care vor avea loc 

dezbaterile. 
Termen de judecată: 12.06.2015 

2. 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 

Soluţia la termenul din data de 22.05.2015: 
Ia act de cererea de amânare formulată de 

reprezentantul reclamantului, amână cauza la 
data de 12.06.2015, termen la care vor avea loc 

dezbaterile. 
Termen de judecată: 12.06.2015 

3. 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 

Soluţia la termenul din data de 15.05.2015: 
Ia act de înscrisurile depuse de părţi, amână 

cauza la data de 12.06.2015, termen la care vor 
avea loc dezbaterile. 

Termen de judecată: 12.06.2015. 

4. 8130/101/2013/a8 

Anulare act fraudulos constând în 
contractul de vânzare nr. 1100 din 
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 

Soluţia la termenul din data de 22.05.2015: 
Ia act de cererea de amânare formulată de 

reprezentantul reclamantului, amână cauza la 
data de 12.06.2015, termen la care vor avea loc 

dezbaterile. 
Termen de judecată: 12.06.2015 

5. 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 

Soluţia la termenul din data de 22.05.2015: 
Ia act de cererea de amânare formulată de 

reprezentantul reclamantei, amână cauza la data 
de 12.06.2015. 

Termen de judecată: 12.06.2015 

6. 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 

Soluţia la termenul din data de 22.05.2015: 
Ia act de cererea de amânare formulată de 

reprezentantul reclamantului, amână cauza la 
data de 12.06.2015, termen la care vor avea loc 

dezbaterile. 
Termen de judecată: 12.06.2015 

7. 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 

Soluţia la termenul din data de 22.05.2015: 
Ia act de cererea de amânare formulată de 

reprezentantul reclamantului, amână cauza la 
data de 12.06.2015, termen la care vor avea loc 



6 

 

fost înstrăinat către pârâtul Surdu 
Ion autoturismul Audi A8 cu 

seria de şasiu 
WAUZZZ4E59N002783  

dezbaterile. 
Termen de judecată: 12.06.2015 

8. 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  

Soluţia la termenul din data de 15.05.2015: 
Ia act de înscrisurile depuse de părţi, amână 

cauza la data de 12.06.2015, termen la care vor 
avea loc dezbaterile. 

Termen de judecată: 12.06.2015 

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

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 8130/101/2013/a5 
Procedura insolvenţei antrenare 

răspundere administrator societar 

Soluţia la termenul din data de 02.06.2015: 
Admite apelul. Schimbă sentinţa. Admite 

cererea în totalitate şi obligă pe intimata pârâtă 
să suporte cu patrimoniul propriu întreg pasivul 

debitoarei rămas neacoperit. Menţine 
dispoziţiile sentinţei cu privire la obligarea 

pârâtei la plata cheltuielilor de judecată de 800 
lei. Definitivă. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 05.06.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


