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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 202, data emiterii: 25.10.2010

1. Date privind dosarul: nr dosar 3544/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ
Judecător-sindic Adela Barbu.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/ 311506.
3. Debitor: SC Comat-Elconstruct SA, cod de identificare fiscală 1606049, sediul social Drobeta. Tr. Severin, Calea
Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/132/1991. 
4. Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RSP
0213, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu, Cabinet individual de
insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, sediul social str. Crişan nr. 70, bl. Ml, sc. 3, ap. 5,
mun. Drobeta. Tr. Severin, jud. Mehedinţi membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL, cod de identificare
fiscală RO 21253553, nr. înregistrare RSP 0248, sediul social str. Mareşal Averescu nr. 86, bl. B2, sc. 2, ap. 4, mun.
Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ilie Laurenţiu şi
Cabinet individual de insolvenţă Popescu Emil cu sediul în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, cod de
identificare fiscală 20880260, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 1B1828, cu sediul ales pentru
comunicări în Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL, Cabinet individual de insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi
Cabinet individual de insolvenţă Popescu Emil, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC Comat-Elconstruct
SA, asociaţi prin contract de asociere, în baza încheierii de şedinţă din data de 16.07.2009 pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4842/101/2008, reprezentate legal prin Motoi
Gogu, Grădinaru Valentina, Ilie Laurenţiu şi Popescu Emil, comunică raportul de activitate pentru debitorul SC
Comat-Elconstruct SA, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) 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.
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu

Anexa nr. 1
Raport de activitate pentru debitorul SC Comat-Elconstruct SA

Număr dosar 3544/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător-sindic
Adela Barbu.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet individual de insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal
Consulting SPRL, şi Cabinet individual de insolvenţă Popescu Emil
Debitor: SC Comat-Elconstruct SA
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
În cursul lunilor septembrie şi octombrie 2010, lichidatorul judiciar a continuat demersurile specifice conservării
patrimoniului debitorului, sens în care a verificat zilnic sigiliile aplicate pe magazii, depozite şi alte spaţii proprietatea
debitorului, fără a se constata distrugeri ale acestora. De asemenea, a procedat la verificarea zilnică a modului în care
organele de pază asigură supravegherea şi paza patrimoniului debitorului.
În perioada la care se referă prezentul raport, s-au efectuat încasări şi plăţi, după cum urmează:
Încasări: total – 345.277,91 lei;
- încasat clienţi - 64.349,81 lei;
- încasat CM - 148,60 lei;
- încasat garanţii - 212.222,20 lei;
- încasat dobândă - 3,65 lei;
- încasat caiet sarcini - 1.300,00 lei;
- încasat bunuri vândute licitaţie - 67.253,65 lei.
Plăţi: total – 68.708,61 lei
- cheltuieli procedură - 49.215,03 lei;
- comision bancar - 191,19 lei;
- 2% fond lichidare - 1.678,15 lei;
- salarii şi contribuţii - 20.223 lei;
- restituit garanţii licitaţie - 2.577,02 lei.
Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile şi imobile care urmează să fie valorificate,
situaţie în care au fost efectuate publicaţii de vânzare în ziarele „Publitim” (04.09.2010; 15.09.2010), „Publistar”
(09.09.2010; 15.09.2010), „Adevărul” (03.09.2010), „Piaţa Severineană” (03.09.2010; 06.09.2010), „Gazeta de Sud”
(03.09.2010).
În vederea maximizării averii debitorului, s-au efectuat publicaţii (prin afişare) la sediul principal al debitorului, cât şi la
Primăria Drobeta Turnu Severin – Direcţia Impozite şi Taxe Locale. De asemenea, s-au amplasat banere publicitare în
locuri cu vizibilitate maximă, pe principalele artere de circulaţie din municipiul Drobeta Turnu Severin, cât şi la intrarea
principală a debitorului.
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În urma procedurilor de publicitate în vederea valorificării bunurilor, la licitaţiile publice organizate, conform
anunţurilor publicitare, la data de 08.10.2010 a fost organizată prima licitaţie de valorificare a bunurilor debitorului.
Conform proceselor verbale de licitaţie anexate au fost valorificate următoarele bunuri:
- procesul verbal de licitaţie nr. 1653/08.10.2010 – spaţiu comercial situat în Bd. T. Vladimirescu, nr. 203, bl. IN2A1,
parter, Drobeta Turnu Severin, adjudecat la suma de 475.879,76 lei (inclusiv TVA), către SC C&C MH Confort SRL.
- procesul verbal de licitaţie nr. 1654/08.10.2010 – construcţie magazin situată în localitatea Vânju Mare, judeţul
Mehedinţi, adjudecat la preţul de 248.000,00 lei(inclusiv TVA), către SC C&C MH Confort SRL.
- procesul verbal de licitaţie nr. 1655/08.10.2010 – bază producţie din Drobeta Turnu Severin, str. Banoviţei, nr. 44 -
adjudecată la preţul 1.818.510,80 lei (inclusiv TVA), de către SC C&C MH Confort SRL;
- procesul verbal de licitaţie nr. 1656/08.10.2010  – autoturism VW Bora cu nr. MH-03-HCS, adjudecat la preţul de
13.773,21 lei (inclusiv TVA), către Lungu Aurelian;
- procesul verbal de licitaţie nr. 1657/08.10.2010 – motostivuitor Balkancar, adjudecat la preţul de 2.482,68 lei (inclusiv
TVA), către SC Punto Asso Exim SRL;
- procesul verbal de licitaţie nr. 1658/08.10.2010 – cilindru compactor Vibromax W265, adjudecat la preţul de 6.314,82
lei (inclusiv TVA), de către Bălaşa Dumitru;
- procesul verbal de licitaţie nr. 1659/08.10.2010 - betonieră 500 L, adjudecată la preţul de 1.068,10 lei (inclusiv TVA),
către Bălaşa Dumitru;
- procesul verbal de licitaţie nr. 1660/08.10.2010 – diverse bunuri mobile, adjudecate la preţul de 45.268,82 lei (inclusiv
TVA), către SC Punto Asso Exim SRL;
Pentru bunurile imobile adjudecate, a fost achitată garanţia de 10% din care preţul de pornire, stabilindu-se ca pentru
diferenţa de preţ să fie acordat un termen de plată de 30 zile, de la data licitaţiei.
Până la data întocmirii prezentului raport au fost achitate integral următoarele bunuri:
- Autoturism VW Bora;
- motostivuitor Balkancar;
- cilindru compactor Vibromax W265;
- betonieră 500 L;
- diverse bunuri mobile.
Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunurilor nevalorificate la prima licitaţie, prin continuarea
procedurilor de publicitate.

Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată se prezintă astfel:
Nr. Client neîncasat Creanţă Stadiu recuperare creanţă

1. SC Abracadabra SRL 9328,18 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Tr. Severin, dosar nr. 5660/225/2010,
instanţa a rămas în pronunţare la data de
15.10.2010; urmează să ni se comunice hotărârea.

2. AFG Craiova SRL 29.129,10 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin; dosar nr.
7746/225/2010; acţiunea a fost admisă; AFG
Craiova SRL a formulat recurs la Tribunalul
Mehedinţi, cauză ce are termen de judecată la
26.10.2010.

3. Axcin Construct SRL 660,45 lei Somaţie de plată pe rolul Judecătoriei Sector 3
Bucureşti dosar nr. 17461/301/2009; somaţia de
plată a fost admisă; instanţa a admis cererea de
îndreptare eroare materială; somaţia de plată a
devenit executorie nefiind comunicată de instanţă
debitoarei cu scrisoare recomandată cu confirmare
de primire conform OG 5/2001.

4. Bican Luise
Dan Ştefan

2.500,00 lei Dosar câştigat; sentinţa se află în executare la BEJ
Purcaru Marcel.

5. Caliţoiu Jan 2.111,44 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun, pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr.
6050/225/2010, admisă în data de  06.09.2010;
sentinţa urmează a fi pusă în executare.

6. Casa Dei Sogni SRL 22.710,00 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr.
4532/225/2010, în data de 01.06.2010 acţiunea a
fost admisă, în data de 21.09.2010 s-a admis
cererea de îndreptare a erorii materiale din
dispozitivul sentinţei, sentinţa urmează a fi pusă în
executare.

7. Civ Grup SRL Tr. Severin 32.088,61 lei Somaţie de plată pe rolul Judecătoriei Dr. Tr.
Severin, dosar nr. 1405/225/2010, acţiunea a fost
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respinsă în 12.02.2010; nu ne-a fost comunicată
sentinţa; după ce ne va fi comunicată sentinţa de
respingere a somaţiei de plată se va intenta acţiune
în pretenţii pe drept comun.

8. Civic Service SRL 24.924,37 lei Somaţie de plată pe rolul Judecătoriei Dr. Tr.
Severin, dosar nr. 33/225/2010, acţiunea a fost
respinsă în 19.04.2010; nu ne-a fost comunicată
sentinţa; după ce ne va fi comunicată sentinţa de
respingere a somaţiei de plată se va intenta acţiune
în pretenţii pe drept comun.

9. Energopetrol 12.283,87 lei Acţiune în pretenţii pe rolul Judecătoriei Craiova,
dosar nr. 16498/215/2010, acţiunea a fost admisă
în data 25.06.2010, sentinţa urmează a fi pusă în
executare.

10. Comradano Craiova 6322,62 lei Acţiunea a fost admisă; sentinţă învestită cu
formulă executorie trebuie ridicată de la
Judecătoria Craiova; dosar de învestire nr.
5450/215/2010.

11. Crisov Timişoara 9.010,20 lei Sentinţa a fost trimisă d-lui avocat Ovidiu Negroiu
pentru a o învesti cu formula executorie şi a o pune
în executare.

12. Direcţia Apelor Române
Timişoara

2.768,22 lei Somaţie de plata înregistrată pe rolul Judecătoriei
Timişoara, dosar nr. 10.485/325/2010, cererea a
fost respinsă în data de 22.07.2010. Urmează a se
promova acţiune în pretenţii pe drept comun.

13. Domarcons Craiova 3.424,34 lei Somaţie de plata înregistrată pe rolul Judecătoriei
Dr. Tr. Severin, dosar nr. 7747/225/2010, la
termenul din 17.09.2010 cauza a fost declinată în
favoarea Judecătoriei Craiova.

14. Electrica Popescu 360.537,33 lei Debitorul se află în insolvenţă; dosar nr.
2178/104/2009 aflat pe rolul Tribunalului Olt.

15. Elstec Craiova 159.283,00 lei Somaţie de plată câştigată ne-a fost comunicată;
urmează a fi învestită cu formulă executorie la
Tribunalul Dolj şi pusă în executare.

16. Georgescu Construct 932,35 lei Somaţie de plată câştigată, învestită cu formulă
executorie, se află în executare la BEJ Raicu Ion.

16. Lalis Company 748,10 lei Sentinţa de află în executare la BEJ Sima Pinteală
Ion din Caransebeş.

18. Liceul Pedagogic Caransebeş 113.768,77 lei Dosar câştigat în data de 19.04.2010; în
23.06.2010 ne-a fost comunicată sentinţa; Liceul
Pedagogic Caransebeş a formulat recurs la Curtea
de Apel Timişoara, cu termen de judecată la
08.11.2010.

19. SC Martrading SRL 73.699,49 lei Dosar câştigat în 15.04.2010; a fost comunicată
sentinţa; Martrading a făcut recurs la Tribunalul
Dolj, cu termen de judecată la 29.11.2010

20. Medro Tr. Severin 8.142,26 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr.
4558/225/2010, acţiunea a fost admisă, sentinţa
urmează a fi pusă în executare.

21. Neco Grup 1.599.542,42 lei Debitorul a intrat în faliment în data de
07.01.2010; dosar nr. 2304/30/2009 aflat pe rolul
Tribunalului Timiş.

22. Oil Model 109.469,38 lei Debitorul a intrat în faliment şi a fost radiat din
Registrul Comerţului.

23. P&P Invest 19.087,28 lei Dosar câştigat; sentinţa se află în executare la BEJ
Cerbulescu.

24. Primăria Cujmir 331,20 lei Dosar câştigat; sentinţa urmează a fi învestită cu
formulă executorie şi pusă în executare.

25. Primăria Ilovăţ Acţiune în pretenţii pe drept comun intentată pe
rolul Judecătoriei Dr. Tr. Severin; dosar nr.
7748/225/2010, acţiunea a fost respinsă; am
promovat recurs.
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26. Metal Colect şi Eurodacos Contestatie la executare formulată de SC Comat
Elconstruct SA aflată în rejudecare pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosarul nr.
9901/225/2010; contestaţia la executare a fost
admisă.

27. Radrina Lemn 1.727,43 lei Dosar câştigat; sentinţa urmează a fi pusă în
executare la un executor judecătoresc din
Caransebeş.

28. Sfera Auto 760,64 lei Dosar câştigat; sentinţa se află în executare la BEJ
Purcaru Marcel.

29. Turnsev SA 2.288,61 lei Dosar câştigat; sentinţa a fost executată de BEJ
Purcaru Marcel şi banii depuşi în casieria SC
Comat Elconstruct SA.

30. Uşurelu Oprişan 500,00 lei Dosar câştigat, sentinţa este învestită cu formulă
executorie şi trebuie dusă pentru executare la un
executor judecătoresc din Craiova.

31. Velmax Impex 283,32 lei Dosar câştigat; sentinţa se află în executare la BEJ
Cerbulescu.

32. Vest Grup 2.444,46 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun intentată pe
rolul Judecătoriei Dr. Tr. Severin; dosar nr.
6701/225/2010, termen 29.10.2010.

33. Vila Grup SRL 17.946,88 lei Dosar câştigat; sentiţa se află în executare la BEJ
Purcaru.

34. Dady Services SRL 15.600,12 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin; dosar nr.
6700/225/2010, instanţa a dispus efectuarea unei
expertize contabile şi drept urmare am renunţat la
judecată. Urmează să promovăm cerere de
deschiderea a insolvenţei împotriva SC Dady
Services SRL.

35. SC Meva SA 8.925,10 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr.
7902/225/2010, acţiunea a fost admisă, sentinţa se
află în executare la BEJ Purcaru Marcel.

36. Primăria Şimian 262.450,42lei Litigiu privind achiziţii publice pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, dosar nr. 4983/101/2010,
acţiunea a fost admisă, urmând a fi pusă în
executare după ce devine definitivă şi irevocabilă;

37. Consiliul Local Calopar 500,00 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr.
7580/225/2010, termen 25.06.2010; cauza a fost
declinată în favoarea Judecătoriei Segarcea;
Judecătoria Segarcea a admis cererea în data de
20.09.2010.

38. SC Izoass SRL 6.369,24 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr. 8411
/225/2010, termen 12.11.2010

39. SC Conscomexim SRL 2.273,42 lei Acţiunea în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr.
11667/225/2010, termen 15.11.2010.

40. SC Remat Scholz SA 24.864,24 lei Acţiunea nu poate fi introdusă la instanţele
judecătoreşti; în art. 21 din contract avem clauză
compromisorie pentru Comisia de Arbitraj a
Camerei de Comerţ a României.

41. SC Forester Primex 1.121,33 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr.
8410/225/2010, termen 12.11.2010.

42. SC Construcţii Universale SRL 45.948,50 lei Ordonanţă de plată, dosar nr. 7047/225/2010,
dosar câştigat, debitoarea SC Construcţii
Universale SRL a achitat debitul.
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43. SC Cooperativa de consum Dr.
Tr. Severin

4998,72 lei Acţiune în pretenţii pe drept comun pe rolul
Judecătoriei Dr. Tr. Severin, dosar nr.
12413/225/2010, termen 28.10.2010

În urma demersurilor efectuate pe linie judiciară, s-a reuşit în perioada 26.05.2010-22.10.2010 încasarea sumei de
127.952,06 lei, după cum urmează:
- SC Turnsev SRL – 2.288,61 lei;
- SC Construcţii Universale SRL – 47.817,65 lei;
- SC Competent SRl – 63.144,09 lei;
- AFG Craiova – 3.700,00 lei;
- Compania Energopetrol – 11.001,71 lei.
De asemenea, pe rolul Tribunalului Mehedinţi se află mai multe dosare derivate din dosarul 3544/101/2009, după cum
urmează:
- dosar nr. 3544/101/2009/F8, cu termen de judecată la 25.10.2010, având ca obiect cerere de antrenare a răspunderii
patrimoniale, conform art. 138 din lege, formulată împotriva domnului Negroiu C-tin;
- dosar nr. 3544/101/2009/F15,  cu termen de judecată la 25.10.2010, având ca obiect contestaţie formulată de DGFP
Mehedinţi şi de lichidatorii judiciari împotriva deciziei nr. 2117/03.08.2010 emisă decreditorul BCR SA publicată în
BPI nr. 6328/12.08.2010.
- dosar nr. 3544/101/2009/F16,  cu termen de judecată la 25.10.2010, având ca obiect contestaţie formulată de Negroiu
C-tin în calitate de administrator special al SC Comat-Elconstruct SA împotriva Tabelului suplimentar al creanţelor
publicat în BPI nr. 6383/16.08.2010 şi contestaţie formulată de Cabinet Avocat Negroiu Ovidiu împotriva Tabelului
suplimentar al creanţelor împotriva averii debitorului SC Comat-Elconstruct SA nr. 353/16.08.2010 publicat în BPI nr.
6383/16.08.2010;
- dosar nr. 3544/101/2009/F17, cu termen de judecată la 25.10.2010, având ca obiect contestaţie formulată de Banca
Comercială Română cu privire la Tabelul Definitiv Rectificat II publicat în BPI nr. 6438 din data de 19.08.2010;
- dosar nr. 3544/101/2009/F18, cu termen de judecată la 25.10.2010, având ca obiect contestaţie formulată de Negroiu
C-tin cu privire la Raportul de activitate al lichidatorilor judiciari ai debitoarei SC Comat-Elconstruct SA publicat în
BPI nr. 6380/16.08.2010;
- dosar nr. 3544/101/2009/F19, cu termen de judecată la 25.10.2010, având ca obiect contestaţie formulată de Banca
Comercială Română cu privire la Hotărârea Adunării Creditorilor SC Comat-Elconstruct SA din data de 27.08.2010;
- dosar nr. 3544/101/2009/F20, cu termen de judecată la 25.10.2010, având ca obiect contestaţie formulată de Banca
Comercială Română cu privire la Procesul Verbal al Comitetului Creditorilor SC Comat-Elconstruct SA din data de
27.08.2010;
- dosar nr. 3544/101/2009/F20, cu termen de judecată la 25.10.2010, contestaţie formulată de Negroiu C-tin cu privire la
Raportul privind evaluarea bunurilor mobile şi imobile ale SC Comat-Elconstruct SA publicat în BPI nr.
6507/23.08.2010.
Termen de judecată: 25.10.2010
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


