
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR  

Nr. 17/12.01.2015

Debitor: SC AVICENNA FARM SRL 

Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

Avram Iancu, nr. 23, jud. Mehedinţi 

CUI/CNP:

str.

5 6 6 8 7 6 1

Date privind dosarul:
Număr dosar: 8130/101/2013 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal

Judecător sindic: Claudiu Brandibur

încheiat astăzi, Orele

2 0 1 2  0 1 5 0

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul 

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului 
menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi următoarele din Legea privind 

procedura insolvenţei, convocarea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

196/07.01.2015.

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Avicenna Farm SRL:
1. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei 
SC Avicenna Farm SRL şi aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, precum şi a 

metodei de vânzare a bunurilor imobile, respectiv licitaţie publică cu strigare.
2. Aprobarea preţurilor de pornire a licitaţiilor după cum urmează:
- imobil Spaţiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, 
parter, cu nr cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi -  

preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA);
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateş 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, Piaţa Ştirbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în 

CF nr 6449/N Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro 

(exclusiv TVA).___________________________________________________________________________________
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUN ARII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de către administratorul 

judiciar în data de 12.01.2015, orele 1430 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl 

Popescu Aurel, în calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 

03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 1,68314% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Banca Comercială Română SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 11/08.01.2015, reprezentată prin dl. 

Mihai Florea, în calitate de supervizor şi dl. Jiga Caius Dan, în calitate de consilier juridic, care deţine o 

creanţă în procent de 31,83985% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. SC Farmexim SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 314/12.01.2015, reprezentată prin dl. Ovidiu 

Buluc, în calitate de director general şi dna. Dana Paranjape, în calitate de consilier juridic, care deţine o 

creanţă în procent de 25,35153% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.__________________________

Cvorum:
Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 

15 alin. (1) şi (2) diniLegea/jrivind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori alexăror creanţe 

însumate să reprezinte mjlfiim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debijorului. Sunt

1



prezenţi creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 58,87452% din valoarea totală a creanţelor 

împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv rectificat I al 

creanţelor depus la dosarul cauzei şi afişat la data de 21.03.2014, drept pentru care se trece la discutarea

problemelor aflate pe ordinea de zi._________________________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:

Administratorul judiciar prezintă creditorilor prezenţi ordinea de zi, după care se trece la discuţii:

Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea regulamentelor de vânzare 

pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL şi aflate în 

garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor 

imobile, respectiv licitaţie publică cu strigare;
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. 

Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care 

deţine o creanţă în procent de 1,68314% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Avicenna Farm SRL şi aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, 
precum şi a metodei de vânzare a bunurilor imobile, respectiv licitaţie publică cu strigare;
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Mihai Florea, în calitate de supervizor şi dl. Jiga 

Caius Dan, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 31,83985% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 11/08.01.2015, prin care 

precizează: BCR SA aprobă regulamentul de valorificare propus de lichidatorul judiciar.

2. SC Farmexim SA, reprezentată prin dl. Ovidiu Buluc, în calitate de director general şi dna. Dana 

Paranjape, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 25,35153% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 314/12.01.2015, prin care 

precizează: aprobă cele două puncte de pe ordinea de zi, cu solicitarea ca, în ce îl priveşte pe crediotorul 

garantat Banca Comercială Română SA, să se facă aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 121 alin. 1 

pct. 1 din Legea nr. 85/2006.

Se constată că, Adunarea Creditorilor aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile imobile 

existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL şi aflate în garanţia creditorului Banca 

Comercială Română SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor imobile, respectiv licitaţie 

publică cu strigare, cu un procent de 58,87452% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi.
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea preţurilor de pornire a licitaţiilor 

după cum urmează:
- imobil Spaţiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, 
parter, cu nr cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi -  

preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA);
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateş 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, Piaţa Ştirbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în 

CF nr 6449/N Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro 

(exclusiv TVA);
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. 

Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care 

deţine o creanţă în procent de 1,68314% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: aprobă demararea procedurilor de valorificare, de Ia preţurile propuse, respectiv: j
- imobil Spaţiu Comercial s^uat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M /2, parter,
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cu nr cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire 

licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA);

- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateş 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, Piaţa Ştirbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 

6449/N Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA).

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Mihai Florea, în calitate de supervizor şi dl. Jiga 

Caius Dan, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 31,83985% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 11/08.01.2015, prin care 

precizează: BCR SA aprobă demararea procedurilor de valorificare de la preţurile propuse de către 

lichidatorul judiciar, respectiv:

- imobil Spaţiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M l 2, parter, 

cu nr cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire 

licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA);

- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateş nr I, 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, Piaţa Ştirbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 

6449/N Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA);

2. SC Farmexim SA, reprezentată prin dl. Ovidiu Buluc, în calitate de director general şi dna. Dana 

Paranjape, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 25,35153% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 314/12.01.2015, prin care 

precizează: aprobă cele două puncte de pe ordinea de zi, cu solicitarea ca, în ce îl priveşte pe crediotorul 

garantat Banca Comercială Română SA, să se facă aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 121 alin. 1 

pct. 1 din Legea nr. 85/2006.

Se constată că, Adunarea Creditorilor, cu un procent de 58,87452% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi, aprobă 

demararea procedurilor de valorificare, de la preţurile propuse, respectiv:
- imobil Spaţiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, 
parter, cu nr cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi -  

preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA);
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Brateş 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, Piaţa Ştirbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în 

CF nr 6449/N Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro
(exclusiv TVA).__________________________________________________________________________________
____________________________________________ Hotărâri:____________________________________________
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de administratorul judiciar 

la data de 12.01.2015 ora 1430 hotărăşte:

1. aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 

Avicenna Farm SRL şi aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, precum şi a 

metodei de vânzare a bunurilor imobile, respectiv licitaţie publică cu strigare, cu un procent de 

58,87452% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din 

totalul creditorilor prezenţi;
2. aprobă demararea procedurilor de valorificare, de la preţurile propuse, respectiv:
- imobil Spaţiu Comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr 10, bloc M12, 
parter, cu nr cadastral 614/-/1/1 înscris în CF nr 6003/N Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi -  

preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro (exclusiv TVA); I
- imobil situat î#  Drobeta-Turnu-Severin, str Brateş nr 1, cu nr cadastral 7625 înscris în pF  nr



21960/N Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire licitaţie 100.000,00 euro (exclusiv 

TVA);
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piaţa Ştirbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în 

CF nr 6449/N Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi -  preţ pornire licitaţie 70.000,00 euro
(exclusiv TVA).__________________________________________________________________________________

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 5 (cinci) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorii 

prezenţi sau cei care au trimis punct de vedere scris, 1 exemplar pentru administratorii- Jt 

exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.________________________________________

Semnături:
Administrator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(num e şi prenum ele reprezentantului 

A d m in istra toru lu i/lich id a toru lu i)___________

C

Pentru creditor:

Popescu Aurel
(num e şi prenum e)

Mihai Florea 

Jiga Caius Dan
(num e şi prenum e)

Ovidiu Buluc 

Dana Paraniape
(num e şi prenum e)

delegat D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mehedinţi
(în  calitate de)

supervizor BCR SA 

consilier juridic BCR SA
(în calitate de)

director general SC Farmexim SA 

consilier juridic SC Farmexim SA
(în calitate de)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORiLOR DEBITORULUI
SC AVICENNA FARM SRL

130desfăşurată astăzi, 12.01.2015, ora 14 , la sediul YNA CONSULTING SPRL, 

situat în str. luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi,

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

D.G.R.F.P. Craiova -  

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat

2. Banca Comercială Română SA
Mihai Florea 

Jiga Caius Dan

supervizor 

consilier juridic

puncl de vedere 

scris

3. SC Farmexim SA
Ovidiu Buluc 

Dana Paran jape

director general 

consilier juridic

punct de vedere 

scris


