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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 208, data emiterii: 15.11.2010

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, cod de identificare fiscală 20880260, înregistrată în Registrul
Societăţilor Profesionale sub nr. 1B1828, sediul social Timişoara str. Spl. Nicolae Titulescu, nr. 11, sc. B, et. 8, ap. 33,
jud. Timiş, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Popescu Emil, 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, conform sentinţei comerciale nr. 204, din şedinţa publică din data de 26.04.2010,
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 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 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 perioada 25.10.2010 – 12.11.2010, lichidatorul judiciar a continuat demersurile specifice conservării patrimoniului
debitorului, situaţie în care se pot aminti următoarele măsuri întreprinse:
- verificarea zilnică a sigiliilor aplicate pe magazii, depozite şi alte spaţii, proprietatea debitorului;
- verificarea prin sondaj,  a modului în care firma de pază a asigurat paza patrimoniului.
În perioada de referinţă, s-au efectuat  încasării şi plăţi, după cum urmează:
A. Încasări totale – 2.357.316,15 lei, din care:
- încasări clienţi – 7.008,59 lei;
- încasări concedii medicale: – 359,00 lei;
- încasări garanţii participare licitaţie – 12.590,00 lei
- încasări bunuri licitaţie – 2.337.358,56 lei.
B. Plăţi totale – 24.743,37 lei, din care:
- plăţi cheltuieli procedură –24.743,37 lei.
Lichidatorul a continuat expunerea pe piaţă a bunurilor nevalorificate la licitaţiile anterioare, sens în care au fost
efectuate publicaţii de vânzare, după cum urmează:
- bunuri mobile: Adevărul – 18.10.2010, Piaţa Severineană – 19.10.2010, Datina – 19.10.2010, Publistar – 21.10.12010,
Publitim – 23.10.2010;
- bunuri imobile: Gazeta de Sud – 01.11.2010, Piaţa Severineană – 02.11.2010, Adevărul – 02.11.2010, România Liberă
– 02.11.2010, Publitim – 06.11.2010.
De asemenea, au fost menţinute afişele publicitare amplasate în locaţiile cu vizibilitate mărită, iar publicaţiile de vânzare
au fost afişate şi la sediul Tribunalului Mehedinţi, Primăriei Drobeta Tr. Severin, D.G.F.P. Mehedinţi.
Invederăm faptul că, pentru bunurile valorificate la data de 08.10.2010, a fost încasat integral preţul şi consemnat în
contul de faliment pe numele debitorului.
Conform art. 122 din Legea 85/2006, lichidatorul judiciar a întocmit raportul asupra fondurilor obţinute din încasarea de
creanţe şi a propus un plan de distribuire între creditori, raport ce a fost prezentat Comitetului Creditorilor în şedinţa din
data de 09.11.2010.
Convocarea şedinţei comitetului Creditorilor s-a făcut prin B.P.I., cu cererea nr. 30711/02.11.2010.
Comitetul Creditorilor a aprobat raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi încasarea creanţelor şi planul de
dstribuire între creditori, aşa cum rezultă din procesul verbal încheiat la data de 09.11.2010.
Se precizează faptul că, planul de distribuire a fondurilor cât şi raportul asupra fondurilor, au fost depuse la grefa
Tribunalului Mehedinţi, afişate la uşa Tribunalului Mehedinţi conform procesului verbal din data de 10.11.2010.
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De asemenea, s-a notificat, conform art. 122 alin. 2 din Legea 85/2006, tuturor creditorilor debitorului, prin publicarea
în B.P.I., cu cererea nr. 31387/10.11.2010, faptul că, raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire între creditori a
fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi se pot astfel studia de orice persoană interesată.
Se precizeată faptul că, în date de 11.11.2010, a avut loc o licitaţie la sediul debitorului, dată la care au fost valorificate
mai multe bunuri mobile în valoare de 155.662,55 lei, conform proceselor verbale de licitaţie cu nr. 1703,1704 şi
1705/11.11.2010.
Situaţia litigiilor în care debitorul are calitate procesuală, 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, cu termen de judecată la 23.11.2010.

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 nu 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, acţiunea a fost admisă; 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, a fost admis cererea de îndreptare a
erorilor 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
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.
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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; termen de judecată
la 17.11.2010.

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.

17. 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 se
află în executare la BEJ Purcaru Marcel.

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 3575,70 lei 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 la Tribunalul Mehedinţi cu termen
de judecată la 16.11.2010.

26. Metal Colect şi Eurodacos Anulare
executare silită

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; după ce sentinţa rămâne irevocabilă se fa
promova acţiune de întoarcere a executării.

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 26.11.2010.
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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 ordonanţă de
plată întemeietă pe OG 119/2007 şi cerere de
deschidere 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 262.450,42 lei 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;
Primăria Şimian a formulat recurs la Curtea de
Apel Craiova cu termen de judecată la data de
16.11.2010.

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; debitorul a
achitat voluntar creanţa conform OP nr.
26/29.10.2010

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.

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 18.11.2010

Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen de judecată: 15.11.2010
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


