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Nr. înreg. 10/14.01.2016 
Nr. Dosar: 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal 
Judecător sindic: Brandibur Claudiu 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC AVICENNA FARM SRL – societate în insolnenţă 

 

Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC AVICENNA FARM SRL, 
cod de identificare fiscală RO 5668761, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Avram Iancu, nr. 23, 
jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/605/1994 reprezentată legal prin Motoi Gogu, 
conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 28.02.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8130/101/2013, 

 
Referat 

 
Subsemnatul Motoi Gogu, lichidator judiciar al SC AVICENNA FARM SRL, având în vedere că 

până la această dată au fost organizate un nr. de 36 licitaţii pentru bunurile mobile menţionate mai jos, 
licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant, propun aprobarea casării acestora. 

Necesitatea casării acestor bunuri se datorează următoarelor aspecte: 
- costurile expunerii pe piaţă a bunurilor mobile generează cheltuieli de procedură care nu pot fi 

acoperite prin valorificarea acestora; 
- bunurile mobile ( mobilier) sunt personalizate, motiv pentru care nu pot fi valorifocate; 
- bunurile mobile constând în birotică sunt uzate moral şi nu prezintă atracţie pentru cumpărători; 
- la această dată, toate bunurile mobile se află depozitate în incinta unei alte societăţi comerciale, 

care la rândul ei se află în faliment, iar în perioada următoare imobilul va trebui eliberat întrucât exită un 
cumpărător care a depus ofertă fermă de cumpărare. În situaţia în care bunurile mobile ar fi transportate 
într-o altă locaţie ar necesita cheltuieli suplimentare cu încarcare/descărcare, transport, cheltuieli care nu 
pot fi recuperate din valorificare. 

Situaţia bunurilor propuse spre casare, este prezentată în tabelul de mai jos: 
Nr. 

crt 
Denumire bun inventariat U.M. Cantitate 

Valoare de vânzare fara 

TVA 

1 Tejghea cu rafturi și sertare buc 1 278,64 

2 Dulap cu vitrină cu două uși și șase sertare buc 3 278,64 

3 Dulap cu vitrină cu două uși și zece sertare buc 3 348,19 

4 Dulap cu rafturi și douăsprezece sertare buc 2 162,72 

5 Corp de colț cu rafturi curbe buc 4 116,35 

6 Corp de colț cu rafturi buc 1 34,85 

7 Corp cu rafturi buc 1 29,09 

8 Mobilier laborator  buc 1 290,30 

9 Cuier de perete buc 1 46,51 

10 Dulăpior vestiar buc 1 29,09 

11 Birou cu sertare buc 1 63,94 

12 Dulăpior birou buc 1 34,85 

13 Fotoliu birou buc 1 32,67 

14 Scaune diverse buc 4 17,28 

15 
Calculator cu monitor, marca                              

FUJITSU SIMENS Computers 
buc 1 10,80 

16 Scaner tip cititor de coduri Motorola buc 2 36,00 

17 
Extinctor tip Eurosting utilizat la stingerea 

inceputurilor de incendii 
buc 1 10,08 

 
                   Administrator judiciar, 
          Yna Consulting SPRL 

             prin Motoi Gogu 


