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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 11, data emiterii: 16.10.2014 

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 3 (trei) 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. 16180/15.09.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 10, din data de 11.09.2014. 
De asemenea, raportul lunar nr. 10, din data de 11.09.2014 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 9. 
Cu adresa nr. 470/18.09.2014, creditoarea Banca Comercială Română SA, a solicitat evaluarea cu prioritate a a 
următoarelor imobile aflate în garanţia BCR SA: 
- spaţiu comercial – farmacie, compus din sală de vânzare, două magazii şi hol în suprafaţă construită de 122,60 mp şi 
suprafaţă utilă de 104,94 mp, imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Bld. Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, parter, 
jud. Mehedinţi, identificat CF nr. 6003/N Drobeta-Turnu-Severin, nr. cadastral 614/-/0/1/1, terenul în folosinţă pe 
durata existenţei construcţiei; 
- teren, curţi, construcţii în suprafaţă de 634 mp, împreună cu construcţiile aferente: C1 – locuinţă cu 3 dormitoare, 
bucătărie, baie, două holuri şi beci, C2 – anexă şopru în suprafaţă utilă de 8,54 mp şi C3 – anexă şopru în suprafaţă utilă 
de 9,24 mp, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Brateş, nr. 1, jud. Mehedinţi, înscris în CF nr. 21960/N, nr. cadastral 
7625; 
- teren intravilan în suprafaţă de 486 mp, împreună cu construcţiile aferente: C1 – casă cu două încăperi şi C2 – anexă 
gospodărească cu două încăperi, situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, P-ţa Ştirbei Vodă, nr. 4, jud. Mehedinţi, 
înscris în CF nr. 6449/N, nr. cadastral 2583. 
Administratorul judiciar a luat legătura cu expert evaluator Victor Mihail Cugut, care a efectuat şi a finalizat 
operaţiunea de evaluare a celor trei imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL. 
Rapoartele de evaluare a celor trei imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL vor fi depuse la 
dosarul cauzei la termenul din data de 17.10.2014 şi au fost comunicate la adresa de e-mail a creditorului garantat 
Banca Comercială Română SA, precum şi la sediul acestuia din Timişoara. 
Prin adresa nr. 471/07.10.2014, administratorul judiciar a adus la cunoştinţă dnei. Stoian Angela, că potrivit art. 49 alin. 
1 lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei „Pe perioada de observaţie, debitorul va putea să continue 
desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile 
obişnuite de exercitare a activităţii curente, după cum urmează: ….b) sub conducerea administratorului judiciar, dacă 
debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare…“. 
În aceste condiţii, i-a solicitat dnei. Stoian Angela, ca în termen de 3 (trei) zile de la primirea adresei, să procedeze la 
predarea celor 2 autoturisme, respectiv autoturism marca Audi A8 serie sasiu WAUZZZ4E59N002783 şi autoturism 
marca Ford serie sasiu WFOEXXGCDE9C71072, existente în patrimoniul debitoarei. 
Prin aceeaşi adresă, i s-a adus la cunoştinţă administratorului special că, în situaţia în care nu se conformează celor 
menţionate mai sus, suntem puşi în situaţia să ne adresăm Poliţiei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin pentru a 
proceda la indisponibilizarea celor 2 autoturisme în trafic şi predarea acestora către administratorul judiciar. 
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Adresa nr. 471/07.10.2014 a fost expediată prin scrisoare cu aviz de primire la data de 08.10.2014 şi primită de dna. 
Stoian Angela conform AR29920335765 la data de 09.10.2014. 
Având în vedere că nu s-a primit răspuns de la dna. Stoian Angela, deşi acesta a confirmat primirea adresei nr. 
471/07.10.2014 la data de 09.10.2014 cu avizul de primire AR29920335765, administratorul judiciar a formulat adresa 
nr. 482/15.10.2014 către I.P.J. Mehedinţi – Serviciul Poliţiei Rutiere, înregistrată la registratura I.P.J. Mehedinţi sub nr. 
31880/15.10.2014, prin care a solicitat indisponibilizarea şi predarea către administratorul judiciar a celor 2 
autoturisme, respectiv, Ford cu serie sasiu WFOEXXGCDE9C71072 şi Audi A8 cu serie sasiu WAUZZ4E59N002783. 
În urma solicitării administratorului judiciar, U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe 
Locale, a formulat răspuns cu adresa nr. 10830/08.10.2014, prin care a transmis fişa bunurilor mobile şi imobile ce 
aparţin debitoarei SC Avicenna Farm SRL, pe care o anexăm prezentului raport. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a mai fost depusă o cerere de creanţă de către SC Pell Amar Cosmetics 
SRL. În urma verificării cererii de creanţă, administratorul judiciar a formulat un punct de vedere, prin care a solicitat 
respingerea cererii de admitere a creanţei ca tardiv formulată de către SC Pell Amar Cosmetics SRL, care va fi depus la 
dosarul cauzei la termenul din data de 17.10.2014. 
Punctul de vedere cu privirea la cererea de creanţă depusă de SC Pell Amar Cosmetics SRL a fost comunicat la adresa 
de e-mail a acestuia, conform dovezii anexate. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 8130/101/2013/a3 
Contestaţie la tabelul preliminar 

al creanţelor formulată de SC 
Farmexim SA 

Soluţia la termenul din data de 12.09.2014: 
Respinge contestaţia. Cu apel în termen de 30 

de zile de la comunicarea hotărârii. 

2. 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 19.09.2014: 
încuviinţează probele solicitate de reclamant, 

amână cauza la data de 10.10.2014. 
Termen de judecată: 10.10.2014 

Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 
Admite cererea de amânare pentru angajarea 
unui apărător formulată de pârâta SC Reda 

Farm SRL, amână cauza la data de 07.11.2014. 
Termen de judecată: 07.11.2014 

3. 8130/101/2013/a5 

Antrenarea răspunderii organelor 
de conducere formulată de 

administratorul judiciar Yna 
Consulting SPRL împotriva 

administratorului special Stoian 
Angela 

Soluţia la termenul din data de 12.09.2014: 
Încuviinţează probele solicitate de reclamant, 
respectiv interogatoriul pârâtei si efectuarea 
unei expertize contabile, citarea pârâtei cu 

menţiunea la interogatoriu, amână cauza la data 
de 03.10.2014, termen la care se vor pune în 

discuţia părţilor obiectivele lucrării de 
specialitate 

Termen de judecată: 03.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 03.10.2014: 

Amână cauza pentru efectuarea unei expertize 
în cauză. 

Termen de judecată: 31.10.2014 

4. 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 12.09.2014: 
Amână cauza la data de 03.10.2014, pentru a da 

posibilitatea reclamantului să observe 
întâmpinarea de la dosar, citarea părţilor lipsă. 

Termen de judecată: 03.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 03.10.2014: 

Amână cauza pentru a fi efectuată în cauză o 
expertiză. 

Termen de judecată: 31.10.2014 

5. 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 19.09.2014: 
Încuviinţează probele solicitate de reclamant, 

amână cauza la data de 10.10.2014. 
Termen de judecată: 10.10.2014 

Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 
Amână cauza pentru a da posibilitatea 

reprezentantului reclamantului să observe 
întâmpinarea comunicată. 

Termen de judecată: 07.11.2014 

6. 8130/101/2013/a8 
Anulare act fraudulos constând în 
contractul de vânzare nr. 1100 din 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Amână cauza la data de 10.10.2014 pentru a da 
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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 

posibilitatea reclamantului să observe 
întâmpinarea de la dosar. 

Termen de judecată: 10.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 

Amână cauza la data de 24.10.2014 pentru a da 
posibilitatea reprezentantului reclamantului să 

depună la dosar precizare de acţiune. 
Termen de judecată: 24.10.2014 

7. 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 19.09.2014: 
Încuviinţează probele solicitate de reclamant, 

amână cauza la data de 10.10.2014. 
Termen de judecată: 10.10.2014 

Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 
Încuviinţează obiectivele propuse de 

reprezentantul reclamantului pentru efectuarea 
expertizei în specialitatea contabilă, adresă la 

expertul desemnat pentru întocmirea si 
depunerea raportului de expertiză, comunică 

interogatoriul persoanei juridice pentru a 
răspunde în scris, amână cauza la data de 

14.11.2014. 
Termen de judecată: 14.11.2014 

8. 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 19.09.2014: 
Încuviinţează probele solicitate de reclamant, 

amână cauza la data de 10.10.2014. 
Termen de judecată: 10.10.2014 

Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 
Încuviinţează obiectivele propuse de 

reprezentantul reclamantului pentru efectuarea 
expertizei în specialitatea contabilă, adresă la 

expertul desemnat pentru întocmirea si 
depunerea raportului de expertiză, comunică 

interogatoriul persoanei juridice pentru a 
răspunde în scris, citarea pârâtului Para George 
cu menţiunea la interogatoriu, amână cauza la 

data de 14.11.2014. 
Termen de judecată: 14.11.2014 

9. 8130/101/2013/a11 
Cerere intrare în procedura de 

faliment formulată de dna. 
Popescu Rodica 

S-a formulat apel împotriva Sentinţei nr. 
799/04.07.2014 pronunţată de Tribunalul 

Mehedinţi. 
La termenul din data de 10.10.2014, pentru dosarele nr. 8130/101/2013/a9 şi 8130/101/2013/a10, administratorul 
judiciar a formulat şi a depus la dosar, obiective pentru expertiza contabilă încuviinţată în cauză şi interogatoriu pentru a 
fi administrat debitorului Avicenna Farm SRL. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 8130/101/2013/a11 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova având ca 
obiect „apel împotriva Sentinţei nr. 799/04.07.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi“ formulată de către Popescu 
Rodica  şi s-a constatat că instanţa nu a stabilit încă termenul de judecată. 
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 14049/225/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi Secţia I Civilă, având ca obiect „contestaţie la executare“ formulat de SC Farmexpert DCI şi a constatat că 
instanţa de judecată a dispus prin Încheierea din şedinţa publică de la 30.09.2014: declină competenţa de soluţionare a 
apelului în favoarea Secţiei a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ a Tribunalului Mehedinţi. 
La data de 16.10.2014, s-a primit de la creditorul garantat Banca Comercială Română SA, un mail, prin care a solicitat 
să fie înregistrat în dosarul cauzei cererea de ridicare a suspendării prevăzute de art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei cu privire la creanţa BCR SA înscrisă în Tabelul definitiv al creanţelor şi valorificarea imediată, 
în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 116-118 şi cu condiţia achitării din preţ a 
cheltuielilor prevăzute de art. 121 alin. (1) pct. 1 a bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm 
SRL, grevate de sarcina ipotecii în favoarea BCR, respectiv: 
- imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Bld. Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, parter, jud. Mehedinţi; 
- imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Brateş, nr. 1, jud. Mehedinţi; 
- imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Piaţa Ştirbei Voda, nr. 4, jud. Mehedinţi. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 17.10.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


