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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 39, data emiterii: 16.06.2016 

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 4 (patru) 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. 9972/23.05.2016, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 38, din data de 19.05.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate nr. 38, din data de 19.05.2016 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. 
Cu adresa nr. 219/25.05.2016, comunicată la nr. de fax al Ministerului Sănătăţii – Direcţia Monitorizare şi Evaluare în 
Sănătate, precum şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, administratorul judiciar a comunicat că, având 
în vedere că nu s-a dat curs solicitărilor făcute prin adresele nr. 16/19.01.2016 şi nr. 91/03.03.2016, de a pune la 
dispoziţia lichidatorului judiciar un duplicat al Autorizaţiei de funcţionare nr. 4625/EN4721/30.04.2008 emisă de 
Ministerul Sănătăţii la data de 30.04.2008, potrivit Sentinţei nr. 330 din şedinţa publică din data de 19.06.2015 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 8130/101/2013/a6, ce a rămas definitivă prin neapelare la data de 
04.09.2015, lichidatorul judiciar a solicitat să se procedeze la suspendarea acestei autorizaţii până la intrarea în posesia 
duplicatului şi demararea operaţiunilor ce urmează a fi efectuate după primirea documentelor solicitate 
La data de 26.05.2016, 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 12.02.2015, 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 procesului verbal din data de 26.05.2016, 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, urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
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 
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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 data de 09.06.2016 şi în ziarul local Piaţa 
Severineană din data de 10.06.2016, licitaţia urmând să aibă loc 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 16.06.2016, ora 1400, 
iar în cazul în care bunurile imobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 
23.06.2016, ora 1400, la data de 30.06.2016 ora 1400, la data de 07.07.2016 ora 1400, la data de 14.07.2016 ora 1400, 
respectiv la data de 21.07.2016, ora 1400. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 2183/18.06.2016 în sumă de 552,00 lei de către SC Piaţa 
Severineană SRL. 
De asemenea, anunţul privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile, rămase nevalorificate din 
patrimoniul debitoarei a fost publicat pe site-uri de publicitate, respectiv www.olx.ro, www.Locbun.ro, 
www.anunturipubliciare.ro, precum şi pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro. 
La data de 16.06.2016, 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 12.02.2015, 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 procesului verbal din data de 16.06.2016, 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 23.06.2016, ora 1400. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată 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 

Prin Sentinţa nr. 330/19.06.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost  admisă cererea. 

SC Reda Farm SRL a formulat apel. 
Apelul formulat de SC Reda Farm SRL ţm 
potriva acestei sentinţe a fost respins prin 
Decizia nr. 804/27.10.2015 pronunţată de 

Curtea de Apel Craiova. 

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. 125/06.03.2015 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. 
Administratorul judiciar a formulat apel. 

Prin Decizia nr.  426/02.06.2015 pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova a fost admis în 

totalitate apelul în sensul că a fost obligată 
intimata pârâtă Stoian Angela să suporte cu 
patrimoniul propriu întreg pasivul debitoarei 

rămas neacoperit. 

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 

Prin Sentinţa nr. 330/19.06.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost  admisă cererea. 
Sentinţa a rămas definitivă prin neapelare. 

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 

Prin Sentinţa nr. 331/19.06.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost  respinsă cererea. 

Sentinţa a rămas definitivă prin neapelare. 

5. 8130/101/2013/a8 Anulare act fraudulos constând în Prin Sentinţa nr. 125/08.04.2016 pronunţată de 
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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 

Tribunalul Mehedinţi a fost respinsă acţiunea. 
Administratorul judiciar a formulat apel. 

Până în prezent nu a fost stabilit termen de 
judecată a apelului. 

 

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 

Prin Sentinţa nr. 332/19.06.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost  respinsă cererea. 
Administratorul judiciar a formulat apel care a 

fost respins prin Decizia nr.  885/2015  
17.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel 

Craiova. 

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 

Prin sentinţa nr. 333/19.06.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost  respinsă cererea. 
Administratorul judiciar a formulat apel. Prin 

Decizia nr. 805/27.10.2015 pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova a fost pronunţată 

următoarea soluţie: Admite apelul. Schimbă 
sentinţa în sensul că admite acţiunea. Anulează 
actul frauduluos având ca obiect autoturismul 

BMW 320d, seria sasiu 
WBAVC310XOBC61264, încheiat de 

debitoare cu intimatul pârât Para George 
Laurenţiu, la data de 27.07.2011 Repune părţile 

în situaţia anteriaporă în sensul că va restitui 
debitoarei bunul transferat sau, dacă bunul nu 

mai există, valoarea acestuia de la data 
transferului. 

Decizia nr. 805/27.10.2015 pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova a fost pusă în executare 

silită de BEJ Clement Gheorghe. 

8. 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 

Prin Sentinţa nr. 334/19.06.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost  respinsă cererea. 
Administratorul judiciar a formulat apel. Prin 

Decizia nr. 806/27.10.2015 pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova a fost pronunţată 

următoarea soluţie: Admite apelul. Schimbă 
sentinţa nr.334/19.06.2015 pronunţată de 

Tribunalul Mehedinţi în dosarul 
nr.8130/101/2013/a13, în sensul că admite 

acţiunea şi anulează actul fraudulos având ca 
obiect autoturismul marca Audi A8, cu seria 
sasiu WAUZZZ4E59N002783, încheiat la 
10.01.2013, între debitoarea sc AVICENA 
FARM SRL şi Surdu Ion. Repune părţile în 

situaţia anterioară în sensul că pîrâtul intimat 
Surdu Ion va restitui debitoarei bunul transferat 
sau dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia 

de la data transferului. 
Decizia nr. 806/27.10.2015 pronunţată de 

Curtea de Apel Craiova a fost pusă în executare 
silită de BEJ Clement Gheorghe. 

9. 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 

Prin sentinţa nr. 334/19.06.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost  respinsă cererea. 
Administratorul judiciar a formulat apel. Prin 

Decizia nr. 807/27.10.2015 pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova a fost pronunţată 

următoarea soluţie: Admite apelul. Schimbă 
sentinţa nr.335/19.06.2015 pronunţată de 
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WFOEXXGCDE9C71072 Tribunalul Mehedinţi în dosarul 
nr.8130/101/2013/a14, în sensul că admite 

acţiunea şi anulează actul fraudulos având ca 
obiect autoturismul marca Ford cu seria sasiu 

WFOEXXGCDE9C71072 încheiat la 
31.03.2013, între debitoarea sc AVICENA 

FARM SRL şi Murgan George. Repune părţile 
în situaţia anterioară în sensul că pârâtul intimat 

Murgan George va restitui debitoarei bunul 
transferat sau dacă bunul nu mai există, 
valoarea acestuia de la data transferului. 

Decizia nr. 805/27.10.2015 pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova a fost pusă în executare 

silită de BEJ Clement Gheorghe. 
În cursul executării silite a fost recuperată suma 

de 11.160 lei de la debitorul Murgan George 
urmând a fi virată în contul unic de insolvenţă 
în conformitate cu prevederile art. 788 alin. 1 

din Codul de procedură civilă. 

10. 8130/101/2013/a15 

Anulare act fraudulos prin care 
SC REDA FARM SRL a 

înstrăinat către SC ECCOFARM 
NOU SRL autorizaţia de 

funcţionare farmacie emisă de 
Ministerul Sănătăţii cu nr. 
3210/AV2251/14.02.2009 

Termen de judecată la 08.07.2016 pentru a se 
depune obiectivele expertizei contabile. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 17.06.2016. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


