
1

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă
Nr. 235, data emiterii: 27.01.2012

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 RO 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. M1, 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, 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,
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Popescu Emil şi 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, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18,
judeţul Mehedinţi, tel./fax 0252/328293.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Cabinet Individual de
Insolvenţă Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL 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, Popescu Emil şi Ilie Laurenţiu 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 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 şi 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 perioda 22.06.2010 – 26.01.2012 s-au făcut încasări în valoare totală de 939.154,79 lei, constând în:
- recuperări creanţe – 57.415,28 lei;
- încasări din valorificare bunuri vândute prin licitaţie – 874.888,20 lei;
- încasări din vânzare caiete de sarcini – 4.050,00 lei;
- încasări dobânzi – 594,62 lei;
- recuperări debite – 2.206,69 lei.
Pentru sumele încasate în această perioadă nu s-au făcut distribuiri.
În vederea valorificării bunurilor din proprietatea debitoarei, lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă prin
publicarea anunţurilor de vânzare în ziarele: „Gazeta de Sud” din data de 14.12.2011 şi „Piaţa Severineană”, „Adevărul”
şi „România Liberă” din data de 13.12.2011, licitaţia urmând să aibă loc la data de 19.01.2012. De asemenea, anunţurile
au fost reluate în ziarele „Gazeta de Sud” din data de 25.01.2012 şi „Piaţa Severineană”, „Adevărul” şi „România
Liberă” din data de 27.01.2012, licitaţia urmând să aibă loc în data de 16.02.2012, 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. Publicaţiile de vânzare a bunurilor mobile şi imobile rămase nevalorificate din patrimoniul
debitoarei, au fost postate pe internet pe diverse site-uri de publicitate.
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. La data şi ora stabilită pentru organizarea celor două licitaţii în vederea
valorificării bunurilor imobile nu s-a prezentat niciun ofertant.
De la data scoaterii la vânzare a bunurilor existente în patrimoniul debitoarei şi până la data de 26.01.2012, au fost
valorificate bunuri în sumă totală de 4.620.055,46 lei. Sumele obţinute din vânzarea bunurilor au fost încasate integral.
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Pentru bunurile mobile valorificate după data de 12.12.2011, au fost întocmite acte de adjudecare, au fost predate
bunurile, adjudecatarii fiind puşi în posesie.
În perioada 10.12.2011 – 24.01.2012, a fost încasată în contul debitoarei suma de 720.668,00 lei reprezentând
recuperări creanţe şi încasări din valorificarea bunurilor mobile, vânzare caiete de sarcini, recuperare garanţii de bună
execuţie, etc.
De asemenea, în aceeaşi perioadă s-au făcut plăţi în sumă de 160.258,24 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.
S-a primit de la SC Rav Meridian Komplet SRL o ofertă de cumpărare a următoarelor bunuri: atelier confecţii metalice,
garaje, magazie cu rampă situate în Craiova, str. N. Titulescu, nr. 187, precum şi a unui teren intravilan în suprafaţă de
3.337,45 mp situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj.
Pentru achiziţionarea acestor bunuri potenţialul cumpărător a oferit preţul de 868.440,00 lei, TVA inclus.
Având în vedere această ofertă, lichidatorul judiciar a procedat la Convocarea Adunării creditorilor pentru data de
23.12.2011, ora 1200, având la ordinea de zi: „ aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a bunurilor imobile situate
în localitatea Craiova, str. N. Titulescu, nr.187, identificate, cu CF nr. 5967, nr. cadastral 5946, cât şi a imobilului situat
Işalniţa, jud. Dolj, identificat cu CF nr. 48, nr. cadastral 36, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, către un
cumpărător identificat, respectiv SC Rav Meridian Komplet SRL Argeş, CUI 26028749, pornind de la preţul de
868.440,00 lei (TVA inclus).
Au fost trimise notificări către membrii Comitetului Creditorilor, precum şi către administratorul special Negroiu
Constantin, privind propunerea de vânzare directă urmat de supraofertă în condiţiile art. 118, din Legea 85/2006.
La data şi ora stabilită pentru ţinerea Adunării s-au prezentat reprezentanţii D.G.F.P. Mehedinţi, BRD Groupe Societe
Generale, Sucursala Drobeta Turnu Severin şi au trimis un punct de vedere scris SC Suport Colect SRL. Reprezentanţii
creditorilor prezenţi, precum şi cei care au trimis un punct de vedere scris au aprobat cu un procent de 66,69631% din
totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creanţelor reprezentate: schimbarea
modalităţii de vânzare a bunurilor imobile situate în localitatea Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 187, identificate cu
CF nr. 5967, nr. cadastral 5945 şi CF nr. 5966, nr. cadastral 5946, cât şi a imobilului situat în localitatea Işalniţa, judeţul
Dolj, identificat cu CF nr. 48, nr. cadastral 36, localitatea Işalniţa, jud. Dolj, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare
directă, către un cumpărător identificat, respectiv SC Rav Meridian Komplet SRL Argeş, CUI 26028749, pornind de la
preţul de 868.440,00 lei (TVA inclus).
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 27.12.2011. Hotărârea
Adunării Creditorilor a fost publicată în B.P.I. nr. 250 din 10.01.2012.
S-a întocmit promisiune bilaterală de vânzare – cumpărare cu SC Rav Meridian Komplet SRL, care a achitat cu OP din
data de 20.12.2011 suma de 84.844,00 lei şi cu OP din data de 29.12.2011, suma de 566.486,00 lei.
În ziarele „Gazeta de Sud” din data de 30.12.2011 şi „Datina”, „Adevărul” şi „România Liberă” din data de 28.12.2011,
s-a publicat anunţul de supraofertare, termenul pentru depunerea ofertelor fiind la data de 30.01.2012. Acest anunţ a fost
publicat şi pe diverse site-uri de pe internet. Până la această dată (27.01.2012) nu s-a depus nicio ofertă.
S-a procesat din fondul arhivistic al SC Comat-Elconstruct SA aproximativ 50% până această dată, operaţiunea
derulându-se în continuare.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 30.01.2012.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


