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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 227, data emiterii: 31.08.2011

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3544/101 anul 2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ, Judecător sindic Barbu Adela.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Comat - Elconstruct SA, Cod de identificare fiscală 1606049, Sediul social: Drobeta Turnu 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 21146590, număr înregistrare RFO II
- 0213, Sediul social: Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, judeţul Mehedinţi, număr 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, municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi membră UNPIR, conform legitimaţiei nr.
1B1463, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Grădinaru Valentina, Visal
Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, număr înregistrare RFO II - 0248, Sediul social str. Mareşal
Averescu nr. 86, bl. B2, sc. 2, ap. 4, municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ilie Laurenţiu şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil cu
sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, sc. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi, cod de
identificare fiscală 20880260, număr înregistrare RFO I - 1828, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta Turnu
Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel./fax 0252/328293, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană fizică autorizată Popescu Emil.
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 sentinţei nr. 204 din data de 26.04.2010, pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 3544/101/2009, reprezentate legal prin Motoi
Gogu, Grădinaru Valentina, Ilie Laurenţiu şi Popescu Emil, în temeiul art. 21 alin. (1) coroborat cu art. 24 din Legea
privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei
pentru debitorul SC Comat - Elconstruct SA, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 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.

Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Comat -

Elconstruct SA
Număr dosar 3544/101/2009, Tribunal Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător – sindic
Barbu Adela.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) coroborat cu art. 24 din Legea privind procedura insolvenţei.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Cabinet
Individual de Insolvenţă Popescu Emil, Visal Consulting SPRL, asociaţi prin contract.
Debitor: SC Comat - Elconstruct SA.
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
În data de 03.06.2011, s-a ţinut Adunarea Creditorilor având la ordinea de zi:
- aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de reducere cu 25% a preţului de pornire a licitaţiei, pentru bunurile
mobile constând în: utilaje şi mijloace de transport, birotică, stocuri, rămase nevalorificate până la această dată;
- aprobarea raportului de evaluare întocmit de evaluator Cozma Elvira Lucia pentru unele bunuri mobile, proprietatea
SC Comat-Elconstruct SA.
Punctele înscrise pe ordinea de zi au fost aprobate cu un procent de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 06.06.2011. De
asemenea, Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în B.P.I. cu cererea nr. 14077/06.06.2011.
În perioda 24.03.2011-21.06.2011 au fost valorificate bunuri din patrimoniul societăţii şi s-au încasat creanţe în valoare
totală de 621.057,15 lei. Având în vedere acest aspect, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi la planul de distribuire nr. 4. Raportul întocmit a fost
depus la grefa Tribunalul în data de 27.06.2011. La aceeaşi dată raportul întocmit a fost afişat de către lichidatorul
judiciar la uşa instanţei. De asemenea, raportul a fost comunicat prin email către membrii Comitetului Creditorilor.
Notificarea privind raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi planul de distribuire
nr. 4 a fost publicată în B.P.I. nr. 7411/28.06.2011.
Întrucât nu au fost formulate contestaţii la raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi
la planul de distribuire nr. 4, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor aşa cum au fost înscrise în planul de
distribuire menţionat.
În vederea valorificării bunurilor din proprietatea debitoarei, lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă prin
publicarea anunţurilor de vânzare în ziarele: Gazeta de Sud, Piaţa Severineană, Adevărul, România Liberă din 05.07.
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2011, 07.06.2011 şi 19.08.2011 precum şi prin afişarea publicaţiei de vânzare la sediul societăţii debitoare din
municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timişoarei, nr. 210 şi la punctul de lucru din municipiul Craiova.
De asemenea, lichidatorul judiciar a continuat demersurile de expunere pe piaţă a bunurilor nevalorificate la licitaţiile
anterioare, respectiv au fost efectuate publicaţiile de vânzare în presa scrisă, fiind menţinute afişele publicitare
amplasate în locaţiile cu vizibilitate mărită.
De la data scoaterii la vânzare a bunurilor existente în patrimoniul debitoarei şi până la data de 25.08.2011, au fost
valorificate bunuri în sumă totală de 3.730.877,81 lei din care TVA în sumă de 720.750,50 lei. Sumele obţinute din
vânzarea bunurilor au fost încasate integral. Pentru bunurile valorificate după data de 22.06.2011, au fost întocmite acte
de adjudecare, au fost predate bunurile, adjudecatarii fiind puşi în posesie. A fost plătită o parte din creanţele salariale
distribuite prin planurile de distribuire nr. 2 şi 3, care nu au fost achitate la acea dată. După plata creanţelor salariale
distribuite conform planurilor de distribuire nr. 2 şi 3 a rămas neachitată suma de 4.414,00 lei, cu toate că s-au făcut
toate demersurile pentru anunţarea foştilor salariaţi de a se prezenta pentru ridicarea banilor, mulţi dintre aceştia lucrând
în străinătate.
În perioada 21.06.2011-25.08.2011, a fost încasată în contul debitoarei suma de 64.876,07 lei reprezentând recuperări
creanţe şi încasări din valorificarea bunurilor, vânzare caiete de sarcini, recuperare garanţii de bună execuţie, etc.
De asemenea, în aceeaşi perioadă s-au făcut plăţi în sumă de 182.395,57 lei, constând în cheltuieli de procedură şi
obligaţii datorate bugetului consolidat al statului şi bugetului local, născute în cursul procedurii.
În ceea ce priveşte situaţia litigiilor în care debitorul are calitate procesuală, aceasta este prezentată în anexă la acest
raport, la dosarul cauzei.
Lichidatorul judiciar a continuat demersurile specifice pentru menţinerea integrităţii patrimoniului şi conservării
bunurilor, astfel fiind verificate sigiliile aplicate, a fost verificat modul de efectuare a pazei prin acţiuni de control
inopinat. Au fost efectuate verificări prin sondaj şi la punctul de lucru din Craiova, cu privire la bunurile care se află
depozitate în acea locaţie, cât şi cu privire la modul de efectuare a pazei.
Întrucât, în ultima perioadă nu au mai existat cumpărători interesaţi în achiziţionarea bunurilor mobile proprietatea SC
Comat -Elconstruct SA, s-a întocmit o nouă Convocare a Adunării Creditorilor, care a fost publicată în B.P.I. nr.
8866/11.08.2011, şedinţa urmând să aibă loc în data de 19.08.2011, ora 1300 la sediul debitoarei, având următoarea
ordine de zi:
- aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de reducere cu 50% a preţului de pornire a licitaţiei raportat la preţul de
evaluare pentru bunurile mobile constând în: utilaje şi mijloace de transport, birotică, stocuri, rămase nevalorificate până
la această dată;
- analiza şi aprobarea celei mai avantajoase oferte de prestări servicii, arhivare a documentelor debitoarei SC
Comat-Elconstruct SA.
Necesitatea reducerii cu 50% a preţului de pornire a licitaţiei pentru bunurile mobile constând în utilaje, mijloace de
transport, birotică, stocuri rămase nevalorificate până la această dată, a reieşit din faptul că, în urma unor comparaţii
făcute cu preţurile de piaţă pentru bunuri similare, s-a constatat că acestea au un preţ de pornire a licitaţiei destul de
ridicat faţă de preţul de piaţă, nefiind posibilă valorificarea acestora.
La data şi ora stabilită pentru ţinerea şedinţei, s-au prezentat reprezentanţi ai creditorilor înscrişi la masa credală iar alţii
au trimis puncte de vedere scrise. În urma analizei materialelor prezentate cu privire la punctele de pe ordinea de zi,
Adunarea Creditorilor cu un procent de 61,76823% din totalul creanţelor înscrise la masa credală au aprobat cele 2
puncte înscrise la ordinea de zi. Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în
data de 22.08.2011. De asemenea, Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în B.P.I. nr. 9176/24.08.2011.
Întrucât nu s-a formulat contestaţie de niciun creditor cu privire la această hotărâre, lichidatorul judiciar a făcut
demersuri în continuare pentru valorificarea bunurilor rămase la această dată în patrimoniul societăţii.
Având în vedere Hotărârea Adunării Creditorilor prin care s-a aprobat oferta de prestări servicii, arhivare a
documentelor prezentată de grupul de firme Arhiprest, lichidatorul judiciar a luat legătura cu această firmă în vederea
încheierii contractului de prestări servicii, aşa cum s-a aprobat de către creditori.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 05.09.2011, Termen publicare în BPI: 31.08.2011

Lichidatori judiciari asociaţi:
Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu,

Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina,
Visal Consulting SPRL, prin Ilie Laurenţiu, 

Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil


