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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 58, data emiterii: 08.08.2017 

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. 10005/22.05.2017, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 54, din data de 18.05.2017, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 54, din data de 18.05.2017 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. 
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. 2, din data de 27.03.2017, la data de 22.05.2017, au fost distribuite 
sumele, potrivit planului de distribuire între creditori, conform documentelor de plată anexate prezentului raport. 
În vederea valorificării bunului imobil, rămas nevalorificat din patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, la preţul 
de pornire a licitaţiei redus cu 25% faţă de preţul aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 12.01.2015, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 07.11.2016, respectiv, 
- 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 52.500,00 euro (exclusiv TVA), 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 
au fost organizate licitaţii, după cum urmează: la data de 25.05.2017, ora 1400, la data de 01.06.2017, ora 1400, respectiv 
la data de 08.06.2017, ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 25.05.2017, ora 1400, din data de 01.06.2017, ora 1400, respectiv din data de 
08.06.2017, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunul 
imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 15.06.2017, ora 1400. 
S-a primit de la dl. Cîrciumăriţa Doru-Ilariu o ofertă de preţ, privind intenţia de achiziţionare a bunului 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, aflat în proprietatea debitoarei SC Avicenna Farm SRL, la preţul de pornire de 50.000 euro 
(TVA inclus). 
Oferta primită a fost comunicată creditorului garantat Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al 
Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL, care a solicitat 
administratorului judiciar să convoace Adunarea Creditorilor în vederea aprobării ofertei. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea „Regulamentului de vânzare cu supra-ofertă“, care este anexat la 
prezentul raport. 
Având în vedere solicitarea creditorului garantat Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca 
Comercială Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL, în temeiul art. 14 şi următoarele din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor 
debitoarei SC Avicenna Farm SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Analiza şi supunerea spre aprobare a ofertei depuse de dl. Circiumarita Doru Ilariu privind achiziţionarea bunului 
imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, Piata Stirbei Voda nr 4, cu numar cadastral 2583 inscris în CF nr 
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6449/N Drobeta-Turnu-Severin, judetul Mehedinti compus din suprafaţa de 486 mp teren curţi construcţii, aflat în 
proprietatea debitoarei SC Avicenna Farm SRL, pentru preţul total de 50.000,00 euro (TVA inclus). 
2. Aprobarea schimbării modalităţii de valorificare a bunului imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, Piata 
Stirbei Voda nr 4, cu numar cadastral 2583 inscris în CF nr 6449/N Drobeta-Turnu-Severin, judetul Mehedinti compus 
din suprafaţa de 486 mp teren curţi construcţii din „metoda licitaţiei publice cu strigare“ în „metoda vânzării directe 
urmată de supra-ofertă pe bază de regulament aprobat“ şi stabilirea pasului de supra-ofertare, pe care în propunem să fie 
de 10% din preţul aprobat. 
3. Prezentarea şi aprobarea „Regulamentului de vânzare cu supra-ofertă“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 
22.06.2017, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 
20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Oferta primită poate fi consultată şi analizată pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro şi este anexată 
la prezentul raport. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 55, din data de 13.06.2017, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 11713/14.06.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi consultată şi analizată şi pe site-ul 
administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL. 
La data de 22.06.2017, ora 1400, la sediul administratorului judiciar din 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 şi supunerea spre aprobare a ofertei depuse de dl. Circiumarita Doru Ilariu privind achiziţionarea bunului 
imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, Piata Stirbei Voda nr 4, cu numar cadastral 2583 inscris în CF nr 
6449/N Drobeta-Turnu-Severin, judetul Mehedinti compus din suprafaţa de 486 mp teren curţi construcţii, aflat în 
proprietatea debitoarei SC Avicenna Farm SRL, pentru preţul total de 50.000,00 euro (TVA inclus). 
2. Aprobarea schimbării modalităţii de valorificare a bunului imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, Piata 
Stirbei Voda nr 4, cu numar cadastral 2583 inscris în CF nr 6449/N Drobeta-Turnu-Severin, judetul Mehedinti compus 
din suprafaţa de 486 mp teren curţi construcţii din „metoda licitaţiei publice cu strigare“ în „metoda vânzării directe 
urmată de supra-ofertă pe bază de regulament aprobat“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 22.06.2017, orele 1400, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL, reprezentată prin dna. Elena (Badescu) Ganea, care deţine o creanţă în procent de 
34,16041% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct de vedere scris cu adresa nr. 214924/13.06.2017; 
2. SC Farmexim SA, reprezentată prin dl. Ovidiu Buluc, în calitate de director general, care deţine o creanţă în procent 
de 27,19921% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct de vedere scris cu adresa din data de 22.06.2017; 
3. Primăria Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dna. Mateescu Marinela, în 
calitate de director, care deţine o creanţă în procent de 0,52652% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct 
de vedere scris cu adresa nr. 42891/21.06.2017. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de administratorul judiciar la data de 
22.06.2017 ora 1400, cu un procent de 61,88614% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent 
de 100% din totalul creditorilor care au transmis punct de vedere în scris, a hotărât: 
1. aprobă oferta depusă de dl. Circiumarita Doru Ilariu privind achiziţionarea bunului imobil situat în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, Piata Stirbei Voda nr 4, cu numar cadastral 2583 inscris în CF nr 6449/N Drobeta-Turnu-
Severin, judetul Mehedinti compus din suprafaţa de 486 mp teren curţi construcţii, aflat în proprietatea debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL, pentru preţul total de 50.000,00 euro (TVA inclus); 
2. aprobă schimbarea modalităţii de valorificare a bunului imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, Piata 
Stirbei Voda nr 4, cu numar cadastral 2583 inscris în CF nr 6449/N Drobeta-Turnu-Severin, judetul Mehedinti compus 
din suprafaţa de 486 mp teren curţi construcţii din „metoda licitaţiei publice cu strigare“ în „metoda vânzării directe 
urmată de supra-ofertă pe bază de regulament aprobat“ şi stabileşte pasul de supra-ofertare de 10% din preţul aprobat; 
3. ia act şi aprobă „Regulamentul de vânzare cu supra-ofertă“. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 56/22.06.2017, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 22.06.2017, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 23.06.2017, cu adresa nr. 
121/23.06.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-ul administratorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL şi a fost comunicat la adresa de 
mail a creditorilor care au transmis puncte de vedere în scris, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 57, din data de 22.06.2017, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12409/23.06.2017, conform dovezii anexate. 
Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din data de 22.06.2017, administratorul judiciar a procedat la 
publicarea anunţului privind vânzarea directă urmată de supraofertă, în condiţiile prevăzute de art. 118 din Legea 85 din 
2006 – privind procedura insolvenţei, pe bază de regulament aprobat, a bunului imobil *imobil situat în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, Piata Stirbei Voda nr 4, compus din teren intravilan în suprafaţă de 486 mp înscris în CF nr. 
53792 (nr. CF vechi 6449/N), având nr. cadastral 2583 şi următoarele construcţii: casă cu 3 încăperi având S. construită 
la sol: 48 mp, Sc – 47,80 mp, Su – 37 mp, înscrisă în CF nr. 53792 (nr. CF vechi 6449/N), având nr. cadastral 2583-C1 şi 
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anexă gospodărească cu 2 încăperi având S. construită la sol: 30 mp, Sc – 29,66 mp, înscrisă în CF nr. 53792 (nr. CF 
vechi 6449/N), având nr. cadastral 2583-C2*, preţul de pornire fiind de 50.000,00 euro (TVA inclus). 
Pasul de supraofertare este de 10%. 
Ofertele vor fi primite pana la data de 01.08.2017, ora 1400, la sediul administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, 
situat în Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Mehedinţi. Tel/fax: 
0252/328293. 
Participarea la şedinţa de supraofertare este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de 
participare în valoare de 10%, din preţul de pornire în contul SC Avicenna Farm SRL nr. RO 54 BRDE 260SV 449 
4638 2600 deschis la BRD Drobeta Turnu Severin şi a actelor de identificare ale ofertantului si ale reprezentantului 
acestuia până la data de 01.08.2017, ora 1400. Supra-ofertele se vor depune în plicuri sigilate la sediul administratorului 
şi vor fi însoţite obligatoriu de dovada achitării în contul unic de insolvenţă a unei cauţiuni de 10 % din preţul de 
50.000,00 euro. 
Anunţul privind vânzarea directă urmată de supraofertă a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 
28.06.2017, precum şi în ziarul local Piaţa Severineană din data de 30.06.2017, conform dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a emis factura nr. 618/28.06.2017 în sumă de 550,00 lei de către Piaţa 
Severineană, care a fost achitată cu OP nr. 6/03.07.2017, conform dovezii anexate. 
S-a încheiat Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 1, din data de 26.06.2017, între SC Avicenna Farm SRL, 
reprezentată prin administrator judiciar, în calitate de promitent-vânzător şi dl. Cîrciumăriţa Doru-Ilariu, în calitate de 
promitent-cumpărător, care este anexată la prezentul raport. 
La data de 01.08.2017, orele 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta 
Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată supralicitaţia de 
oferte privind pe debitoarea SC Avicenna farm SRL, pentru desemnarea adjudecatarului definitiv (câştigătorului 
cumpărător), conform prevederilor din Regulamentul de vânzare şi a Promisiunii bilaterale de vânzare nr. 1/26.06.2017 
– privind vânzarea următorului bun imobil: 
- *imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, Piata Stirbei Voda nr 4, compus din teren intravilan în suprafaţă 
de 486 mp înscris în CF nr. 53792 (nr. CF vechi 6449/N), având nr. cadastral 2583 şi următoarele construcţii: casă cu 3 
încăperi având S. construită la sol: 48 mp, Sc – 47,80 mp, Su – 37 mp, înscrisă în CF nr. 53792 (nr. CF vechi 6449/N), 
având nr. cadastral 2583-C1 şi anexă gospodărească cu 2 încăperi având S. construită la sol: 30 mp, Sc – 29,66 mp, 
înscrisă în CF nr. 53792 (nr. CF vechi 6449/N), având nr. cadastral 2583-C2*, preţul fiind de 50.000 euro (TVA inclus). 
Până la data şi ora fixată în anunţul de supra-oferte, nu a fost depusă nicio supra-ofertă şi nici nu a fost consemnată vreo 
garanţie în acest sens, în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Avicenna Farm SRL. 
Având în vedere că nu au fost depuse supra-oferte, se stabileşte ca adjudecatar definitiv al bunului imobil menţionat mai 
sus, ca fiind dl. Cîrciumăriţa Doru-Ilariu, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Kiseleff, nr. 51, bl. 
P3, sc. 5, ap. 1, jud. Mehedinţi, CNP 1690523250584, identificat cu CI seria MH nr. 393061, care a achitat garanţia de 
10% la data de 23.06.2017 în sumă de 23.000,00 lei echivalentul a 5.035,80,00 euro (1 euro = 4,5673 lei la data de 
23.06.2017), aceasta fiind considerată avans de preţ conform prevederilor de la art. 4 din promisiunea – bilaterală nr. 
1/26.06.2017 şi a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei cu chitanţa nr. 18/11.05.2017 (sumă depusă în 
contul unic de insolvenţă al debitoarei de către administratorul judiciar cu depunerea de numerar din data de 
11.05.2017). 
Preţul la care a fost adjudecat bunul imobil *imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, Piata Stirbei Voda nr 4, 
compus din teren intravilan în suprafaţă de 486 mp înscris în CF nr. 53792 (nr. CF vechi 6449/N), având nr. cadastral 
2583 şi următoarele construcţii: casă cu 3 încăperi având S. construită la sol: 48 mp, Sc – 47,80 mp, Su – 37 mp, înscrisă 
în CF nr. 53792 (nr. CF vechi 6449/N), având nr. cadastral 2583-C1 şi anexă gospodărească cu 2 încăperi având S. 
construită la sol: 30 mp, Sc – 29,66 mp, înscrisă în CF nr. 53792 (nr. CF vechi 6449/N), având nr. cadastral 2583-C2* 
este în sumă de 50.000 euro (TVA inclus). 
Diferenţa de preţ în valoare de 44.964,20 euro inclusiv TVA (echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data plăţii), 
urmează a fi achitată într-un termen de maxim 30 de zile calendaristice începând de la data încheierii prezentului 
proces-verbal de adjudecare. 
Procesul-verbal adjudecare privind validare ofertă nr. 1/01.08.2017, însoţit de documentele de plată, este anexat la 
prezentul raport. 
Prin Sentinţa nr. 137/2017 din şedinţa publică de la 19.05.2017 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
8130/101/2013/a17, având ca obiect „alte cereri obligaţia de a face“, privind pe reclamanta SC Avicenna Farm SRL, 
prin administrator judiciar Yna Consulting SPRL în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Sănătăţii s-a hotărât: admite în 
parte cererea de chemare în judecată, obligă Ministerul Sănătăţii să predea Yna Consulting SPRL, în calitate de 
lichidator faţă de SC Avicenna Farm SRL, un duplicat al autorizaţiei de funcţionare farmacie emisă sub numărul 
4625/EN4721/ din 30.04.2008. Respinge capătul al doilea al cererii de chemare în judecată privind eliberarea unui 
duplicat al autorizaţiei de funcţionare 4625/EN4721/ care ar conţine menţiunea referitoare la întreruperea activităţii de 
la SC Avicenna Farm SRL pentru o perioadă de 180 zile, solicitare făcută sub sancţiunea obligării conducătorului 
Ministerului Sănătăţii la plata unei amenzi. 
Administratorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinţei nr. 137 din 19.05.2017 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi 
în dosarul nr. 8130/101/2013/a17 în contradictoriu cu Ministerul Sănătăţii, solicitând schimbarea în parte a sentinţei 
apelate în sensul de a se admite şi al doilea capăt de cerere prin care s-a solicitat obligarea Ministerului Sănătăţii să 
întrerupă în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea farmaciei nr. 266/2008, pentru o perioadă de 180 de zile autorizaţia de 
funcţionare farmacie emisă de Ministerul Sănătăţii sub nr. 4625/EN4721/30.04.2008. 
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Apelul formulat de administratorul judiciar privind dosarul nr. 8130/101/2013/a17 a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 12.07.2017, conform dovezii anexate. 
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 
împotriva 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 
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 

Prin Sentinţa nr. 125/08.04.2016 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost respinsă acţiunea. 
Administratorul judiciar a formulat apel, apel 
care a fost admis prin Decizia nr. 
761/27.09.2016  pronunţată de Curtea de Apel 
Craiova. 

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 

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 
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BMW 320d cu seria de şasiu 
WBAVC310XOVC61264 

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 

WFOEXXGCDE9C71072  

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 
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 

Prin Sentinţa nr. 16/20.01.2017 Tribunalul 
Mehedinţi a respins excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune. A respins excepţia 
tardivităţii (decăderea din executarea unui drept 
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farmacie emisă de Ministerul 
Sănătăţii cu nr. 

3210/AV2251/14.02.2009 

procedural). A respins cererea de chemare în 
judecată. A obligat reclamanta să plătească 
pârâtei SC Eccofarm Nou SRL 1550 lei cu titlul 
de cheltuieli de judecată. Atât administratorul 
judiciar, cât şi SC Eccofarm Nou SRL, au 
formulat apel împotriva sentinţei. 
Prin Decizia nr. 466/2017 din şedinţa publică 
de la 07.06.2017 pronunţată de Curtea de Apel 
Craiova au fost respinse ca nefondate apelurile 
declarate de Yna Consulting SPRL – lichidator 
al debitoarei SC Avicenna Farm SRL şi SC 
Eccofarm Nou SRL. 

11. 8130/101/2013/a16 
Contestaţie hotărâre creditori 
formulată de Tonsecu Finance 

SRL 

Soluţia la termenul din data de 16.12.2016: 
Respinge contestaţia formulată împotriva 
hotărârii creditorilor din 29.09.2016. 

12. 8130/101/2013/a17 alte cereri obligaţia de a face 

Prin Sentinţa nr. 137/2017 din şedinţa publică 
de la 19.05.2017 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr. 8130/101/2013/a17, 
având ca obiect „alte cereri obligaţia de a face“, 
privind pe reclamanta SC Avicenna Farm SRL, 
prin administrator judiciar Yna Consulting 
SPRL în contradictoriu cu pârâtul Ministerul 
Sănătăţii s-a hotărât: admite în parte cererea de 
chemare în judecată, obligă Ministerul Sănătăţii 
să predea Yna Consulting SPRL, în calitate de 
lichidator faţă de SC Avicenna Farm SRL, un 
duplicat al autorizaţiei de funcţionare farmacie 
emisă sub numărul 4625/EN4721/ din 
30.04.2008. Respinge capătul al doilea al 
cererii de chemare în judecată privind 
eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de 
funcţionare 4625/EN4721/ care ar conţine 
menţiunea referitoare la întreruperea activităţii 
de la SC Avicenna Farm SRL pentru o perioadă 
de 180 zile, solicitare făcută sub sancţiunea 
obligării conducătorului Ministerului Sănătăţii 
la plata unei amenzi. 
Administratorul judiciar a formulat apel 
împotriva Sentinţei nr. 137 din şedinţa publică 
de la 19.05.2017. 

Necontestarea prezentului raport de către persoanele îndreptăţite de Legea nr. 85/2006 în conformitate cu art. 21 alin. 
(3) echivalează cu aprobarea acestui raport. 
Termen procedural: 22.09.2017. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


