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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 15, data emiterii: 11.12.2014 

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 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. 19349/31.10.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 14, din data de 30.10.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul lunar nr. 14, din data de 30.10.2014 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 14. 
Cu adresa nr. 526/05.11.2014, administratorul judiciar a revenit la procesul verbal încheiat în data de 19.03.2014, ora 
1500 şi adresa nr. 210/04.04.2014, prin care a solicitat dnei. Stoian Angela să pună la dispoziţie şi documentele contabile 
pe care nu le-a prezentat până la această dată, respectiv balanţele contabile întocmite la sfârşitul fiecărei luni, după data 
deschiderii procedurii de insolvenţă, situaţia (inventarul) bunurilor existente în patrimoniul debitoarei si situaţia 
clienţilor neîncasaţi), întrucât au fost înstrăinate mijloace de transport din societate, autorizaţii de funcţionare şi nu 
avem posibilitatea verificării încasării sumelor pentru facturile emise. Prin aceeaşi adresă, administratorul judiciar a 
comunicat dnei. Stoian Angela, faptul că, în situaţia în care, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea prezentei, nu pune 
la dispoziţie documentele contabile ale societăţii, se vede în situaţia de a formula plângere penală, prin care va solicita 
să se constate, că prin înstrăinarea acestor mijloace de transport şi autorizaţii de funcţionare, este posibil să existe fapte 
de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005. 
Adresa nr. 526/05.11.2014 a fost expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la data de 05.11.2014 
şi primită de dna. Stoian Angela conform AR29919466482 la data de 06.11.2014, conform dovezii anexate. 
Pentru expedierea adresei s-a achitat cu factura nr. 5524262/05.11.2014 suma de 6,50 lei, conform dovezii anexate. 
Precizăm faptul că, până la această dată, nu am primit răspuns de la dna. Stoian Angela. 
Administratorul judiciar a înaintat două cereri de chemare în judecată, în contradictoriu cu: 
- SC Avicenna Farm SRL, societate în insolvenţă, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J25/605/1994, CUI 
RO5668761, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Avram Iancu nr. 23, jud. Mehedinti şi Murgan George, CNP 
1840120250049, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, solicitând respectuos instanţei să dispună: 
anularea actului fraudulos constând operaţiunea de transfer patrimonial consemnată în factura fiscală nr. 986 din 
31.03.2013 emisă de SC Avicenna Farm SRL prin care a fost înstrăinat autoturismul Ford cu seria de şasiu 
WFOEXXGCDE9C71072 către pârâtul Murgan George şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actelor 
frauduloase, prin obligarea pârâtului Murgan George să restituie către averea SC Avicenna Farm SRL bunul transferat 
sau dacă bunul transferat nu mai există, să restituie valoarea acestuia de la data transferului, stabilită prin expertiză; 
- SC Avicenna Farm SRL, societate în insolvenţă, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J25/605/1994, CUI 
RO5668761, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Avram Iancu nr. 23, jud. Mehedinti şi Surdu Ion, cu domiciliul în 
Târgu Jiu, jud. Gorj, solicitând respectuos instanţei să dispună: anularea actului fraudulos constând operaţiunea de 
transfer patrimonial consemnată în factura fiscală nr. 985 din 10.01.2013 emisă de SC Avicenna Farm SRL prin care a 
fost înstrăinat autoturismul Audi A8 cu seria de şasiu WAUZZZ4E59N002783 către pârâtul Surdu Ion şi repunerea 
părţilor în situaţia anterioară încheierii actelor frauduloase, prin obligarea pârâtului Surdu Ion să restituie către averea 
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SC Avicenna Farm SRL bunul transferat sau dacă bunul transferat nu mai există, să restituie valoarea acestuia de la data 
transferului, stabilită prin expertiză. 
Cu adresa nr. 530/10.11.2014, administratorul judiciar a solicitat Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Drobeta-Turnu-Severin, domiciliul actual al dlui. Murgan George, în vederea citării acestuia. 
Cu adresa nr. 41297/11.11.2014, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Drobeta-Turnu-Severin 
a formulat răspuns prin care a comunicat domiciliul dlui. Murgan George, conform dovezii anexate. 
De asemenea, cu adresa nr. 533/11.11.2014, administratorul judiciar a solicitat Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Drobeta-Turnu-Severin, domiciliul actual al dlui. Surdu Ion, în vederea citării acestuia. 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Drobeta-Turnu-Severin a formulat răspuns cu adresa nr. 
41297/13.11.2014, prin care a comunicat domiciliul dlui. Surdu Ion, conform dovezii anexate. 
În data de 19.11.2014, administratorul judiciar, însoţit de trei reprezentanţi ai creditorului garantat BCR SA, care deţine 
ipotecă asupra imobilului situat în Bld. Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, parter, s-au deplasat la această locaţie unde au 
găsit-o pe dna. Stoian Angela, care îşi desfăşura activitatea în cadrul firmei City Care Pharmacy SRL, societate căreia i-
a fost vândut fondul de comerţ de către dna. Stoian Angela în timpul procedurii de insolvenţă, în baza contractului de 
vânzare-cumpărare fond de comerţ nr. 1 din 02.12.2013 încheiat între SC Avicenna Farm SRL şi SC City Care 
Pharmacy SRL. S-a convenit ca administratorul judiciar să formuleze adresă către dna. Stoian Angela pentru predarea 
spaţiului. 
Administratorul judiciar a solicitat dnei Stoian Angela, cu adresa nr. 556/20.11.2014, ca în termen de 20 de zile de la 
primirea adresei, să procedeze la predarea spaţiului comercial proprietatea debitoarei situat în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Bld. Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, parter, jud. Mehedinţi, precum şi a imobilului situate în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Brateş, nr. 1, jud. Mehedinţi 
De asemenea, i-a solicitat, ca o dată cu predarea celor două imobile să procedeze şi la depunerea în contul debitoarei a 
chiriei încasate ca urmare a acordării dreptului de folosinţă imobilului situat în str. Bld. Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, 
parter, către SC City Care Pharmacy SRL, precu şi să prezinte o adeverinţă de la Asociaţia de proprietari, din care face 
parte imobilul, din care să reiese datoriile pe care le are societatea către această Asociaţie. 
Prin aceeaşi adresă, administratorul judiciar a precizat că, în situaţia în care dna. Stoian Angela nu va da curs 
solicitărilor, va fi pus în situaţia de a apela la organele statului pentru a putea intra în posesia celor două imobile. 
De asemenea, a solicitat dnei Stoian Angela să facă toate demersurile necesare în vederea predării documentelor 
contabile solicitate prin adresele anterioare, întrucât, prin atitudinea de a refuza colaborarea, atât cu administratorul 
judiciar, cât şi cu experţii contabili desemnaţi de instanţa de judecată în dosarele asociate, nu face altceva decât să 
împiedice soluţionarea în timp util a dosarelor aflate pe rol. 
Adresa nr. 556/20.11.2014 a fost comunicată sub semnătură de primire dnei. Stoian Angela la data de 20.11.2014, 
conform dovezii anexate. 
Precizăm faptul că, până la această dată, nu am primit răspuns de la dna. Stoian Angela. 
Cu adresa nr. 579/02.12.2014, administratorul judiciar a comunicat dnei. Stoian Angela că în data de 22.12.2014, ora 
1000, vom fi prezenţi la imobilul, proprietatea debitoarei, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Bld. Mihai Viteazu, nr. 
10, bl. M12, parter, jud. Mehedinţi, în vederea preluării acestuia. 
De asemenea, i-a solicitat, ca până la data şi ora menţionate mai sus, să întreprindă toate demersurile, în vederea 
predării documentelor solicitate, precum şi a celorlalte imobile existente în patrimoniul debitoarei. 
Adresa nr. 579/02.12.2014 a fost expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la data de 03.12.2014 
şi primită de dna. Stoian Angela conform AR29918417540 la data de 04.12.2014, conform dovezii anexate. 
Pentru expedierea adresei s-a achitat cu factura nr. 4866548/03.12.2014 suma de 6,50 lei, conform dovezii anexate. 
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 07.11.2014: 
Ia act de întâmpinarea formulată de 

reprezentantul pârâtului SC Reda Farm SRL, 
amână cauza la data de 12.12.2014. 

Termen de judecată: 12.12.2014 

2. 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 31.10.2014: 
Acordă termen pentru a se reveni cu adresă 

către expert în vederea întocmirii şi depunerii 
raportului de expertiză. 

Termen de judecată: 28.11.2014 
Soluţia la termenul din data de 28.11.2014: 

Amână cauza la data de 12.12.2014, pentru a da 
posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de raportul 

de expertiză depus la dosar cu nerespectarea 
termenului legal. 

Termen de judecată: 12.12.2014 

3. 8130/101/2013/a6 
Anulare act fraudulos constând în 
contractul de vânzare-cumpărare 

fond de comerţ nr. 1 din 

Soluţia la termenul din data de 31.10.2014: 
Termen pentru a se reveni cu adresă către 
expert în vederea întocmirii şi depunerii 
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02.12.2013 încheiat între SC 
Avicenna Farm SRL şi SC City 

Care Pharmacy SRL 

raportului de expertiză. 
Termen de judecată: 28.11.2014 

Soluţia la termenul din data de 28.11.2014: 
Amână cauza la data de 16.01.2015, revenire 
adresă la expertul desemnat pentru depunerea 

lucrării de specialitate. 
Termen de judecată: 16.01.2015 

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 

Soluţia la termenul din data de 07.11.2014: 
Amână cauza la data de 05.12.2014, 

încuviinţează probele solicitate de către 
reprezentantul reclamantului, adresă la expertul 

desemnat pentru depunerea raportului de 
expertiză, comunicarea interogatoriului 

persoanei juridice pentru a răspunde în scris, 
citarea pârâtului cu menţiunea la interogatoriu. 

Termen de judecată: 05.12.2014 
Soluţia la termenul din data de 05.12.2014: 
Ia act de cererea formulată de expert, amână 

cauza la data de 06.02.2015, revenire adresă la 
expert. pentru întocmirea lucrării de specialitate 

Termen de judecată: 06.02.2015 

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 

Soluţia la termenul din data de 14.11.2014: 
Încuviinţează obiectivele propuse de reclamantă 

pentru efectuarea expertizei în specialitatea 
contabilă, adresă la expertul desemnat pentru 

întocmirea si depunerea raportului de expertiză. 
Termen de judecată: 12.12.2014 

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 

Soluţia la termenul din data de 14.11.2014: 
Amână cauza la data de 12 decembrie 2014 

pentru când se va depune raportul de expertiză 
contabilă. 

Termen de judecată: 12.12.2014 

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 

Soluţia la termenul din data de 14.11.2014: 
Amână cauza la 12 decembrie 2014 pentru când 

expertul va depune raportul de expertiză. 
Termen de judecată: 12.12.2014 

8. 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. 

9. 8130/101/2013/a12 

Alte cereri cerere de ridicare a 
suspendării prev. de art. 36 din 
Legea nr. 85/2006 formulate de 

BCR SA 

Soluţia la termenul din data de 14.11.2014: 
Amână cauza la 12.12.2014 pentru 

comunicarea cererii de chemare în judecată în 
vederea formulării apărării. 

Termen de judecată: 12.12.2014 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul Curţii de Apel Craiova se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 8130/101/2013/a1 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor formulată de SC 

Farmexim SA şi SC Farmexpert 
DCI SA 

Soluţia la termenul din data de 18.11.2014: 
Amână judecarea cauzei la data de 27 ianuarie 

2015, ora 11, pentru când se va repeta 
procedura de citare cu intimaţii creditori Druia 
Ana, Firulovici Gabriela, Stanciu Nicolae, iar 
intimatul creditor Pislaru Ştefan va fi citat prin 
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publicitate, conform dispoziţiilor art.167 alin.2 
N.C.pr.civ., citaţia urmând a fi afişată la uşa 

instanţei, pe portalul instanţei de judecată şi la 
ultimul domiciliu cunoscut al acestuia. În 
cauză, va fi citat la dezbateri şi curatorul 

desemnat, avocat Lungu Laurenţiu Răzvan, 
căruia i se va comunica faptul că reprezintă 

interesele intimatului creditor Pislaru Ştefan, cu 
o remunerare provizorie în sumă de 500 lei, ce 
urmează a fi achitată de apelanta creditoare SC 

Farmexim SA. Apelanta creditoare SC 
Farmexim SA va face dovada achitării 

remunerării provizorii a curatorului, în valoare 
de 500 lei, scop în care se va emite adresă. 

Intimata creditoare SC Pharmasud SRL nu va 
mai fi conceptată şi citată în cauză, apelurile 
nevizând creanţa sa. Totodată, se va emite 
adresă către lichidatorul I.P. Liquidation 

I.P.U.R.L, al debitoarei SC Avicena Farm SRL, 
pentru a depune un raport în care să precizeze 

dacă împrumuturile acordate de creditorii Druia 
Ana, Firulovici Gabriela, Lupu Ioan Petre, 

Pislaru Ştefan, Stanciu Nicolae, Strîmbu Emil, 
Cîrmaciu Cristian au intrat în patrimoniul 

debitoarei SC Avicena Farm SRL, care a fost 
modul de utilizare al acestor împrumuturi, dacă 

au fost înregistrate în evidenţa contabilă a 
societăţii atât sumele de bani, cât şi înscrisurile 
doveditoare, respectiv contractele de împrumut. 

De asemenea, apelanta creditoare SC 
Farmexpert DCI SA va depune copii certificate 

pentru conformitate de pe contractele de 
cesiune de care face vorbire în motivele de 

apel, sens în care se va emite adresă. 
Termen de judecată: 27.01.2015 

2. 8130/101/2013/a11 
Cerere intrare în procedura de 

faliment formulată de dna. 
Popescu Rodica 

Soluţia la termenul din data de 02.12.2014: 
Anulează apelul ca netimbrat. Definitivă. 

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 la termenul din data de 02.12.2014 instanţa a anulat apelul ca netrimbat prin decizie 
definitivă. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 14049/225/2013* aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi Secţiei a II-a 
Civilă şi de Contencios Administrativ având ca obiect „contestaţie la executare“ formulat de SC Farmexpert DCI şi a 
constatat că la termenul din data de 04.11.2014 instanţa a admis excepţia necompetenţei secţiei a II-a a Tribunalului 
Mehedinţi. Declină competenţa în favoarea secţiei I a Tribunalului Mehedinţi. Constată ivit conflictul negativ de 
competenţă. Sesizează Curtea de Apel Craiova în vederea soluţionării conflictului ivit. Fără cale de atac. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 12.12.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


