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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 262, data emiterii: 15.01.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3544/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, 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 în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, număr de
ordine în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 272, reprezentată prin Motoi Gogu, Cabinet Individual de Insolvenţă
Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str.
Crişan, nr. 70, bl. M1, sc. 3, ap. 5, judeţul Mehedinţi membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, reprezentată
pdin Grădinaru Valentina, Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă
Popescu Emil), sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi,
cod de identificare fiscală 31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin
Popescu Emilşi Visal Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, număr înregistrare RFO II - 0248, sediul
social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin str. Smârdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, reprezentată
prin 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, Consultant Insolvenţă
SPRL (succesoare de drept a Cabinetului 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, reprezentate legal
prin Motoi Gogu, Grădinaru Valentina, Popescu Emil şi Ilie Laurenţiu, 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 3544/101/2009, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunică
raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea
procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 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.

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Comat-Elconstruct SA
Număr dosar 3544/101/2009, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant
Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil)şi Visal Consulting SPRL
Debitor: SC Comat-Elconstruct SA.
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17824/29.10.2013 a raportului
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.
21 alin. 1, nr. 261, din data de 25.10.2013. De asemenea, raportul lunar nr. 261, din data de 25.10.2013 a fost publicat
pe site-ul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu –
Documente Comat-Elconstruct SA, poziţia 1.
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17965/31.10.2013 raportul
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.
21 alin. 1, nr. 260, din data de 19.10.2013.
La data de 31.10.2013, ora 1430 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase nevalorificate,
respectiv, sediul administrativ situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, compus
din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificate în 12 corpuri, la valoarea de pornire a licitaţiei
diminuată la 80% din valoarea de evaluare, respectiv 6.557.718,40 lei (exclusiv TVA), spaţiu comercial situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din
valoarea de evaluare, respectiv 136.000,00 lei (exclusiv TVA) şi teren intravilan situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj,
suprafaţă totală 2.001,16 mp, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din valoarea de evaluare, respectiv
36.000,00 lei (exclusiv TVA), dar nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a se relua în aceleaşi condiţii la data
de 21.11.2013, ora 1430.
De asemenea, la data de 21.11.2013, ora 1430 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase
nevalorificate, dar nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar urmând să expună pe piaţă bunurile imobile şi
mobile rămase nevalorificate.
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În vederea valorificării bunurilor din proprietatea debitoarei, lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a
bunurilor imobile la preţul de 80% din valoarea de evaluare a bunurilor, după cum urmează: sediul administrativ situat
în Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, compus din teren în suprafaţă totală de
39.508,60 mp şi construcţii, identificate în 12 corpuri, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din valoarea
de evaluare, respectiv 6.557.718,40 lei (exclusiv TVA), spaţiu comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian,
nr. 124, jud. Mehedinţi, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din valoarea de evaluare, respectiv
136.000,00 lei (exclusiv TVA) şi teren intravilan situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj, suprafaţă totală 2.001,16 mp, la
valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din valoarea de evaluare, respectiv 36.000,00 lei (exclusiv TVA),
precum şi a bunurilor mobile, prin publicarea anunţurilor de vânzare în ziarele: Adevărul din data de 28.11.2013 şi Piaţa
Severineană din data de 29.11.2013, precum şi pe site-urile Locbun.ro, tocmai.ro, executari.com, unpir.ro, mercador.ro
şi publi24.ro, licitaţia pentru bunurile imobile urmând să aibă loc la sediul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA din
Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, în data de 19.12.2013, ora 1430, iar în situaţia în
care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii în data de 09.01.2014, ora 1430, respectiv,
30.01.2014, ora 1430.
De asemenea, anunţurilor de vânzare au fost publicate pe site-ul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, respectiv,
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Licitaţii – poziţia 3.
S-a primit adresa nr. 80322/31.10.2013 de la Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi
Taxe Locale prin care s-a cerut scăderea din evidenţele fiscale a taxei pentru publicitate sediu.
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe
Locale cu adresa nr. 1012/04.11.2013 prin care a comunicat că este de acord cu scăderea din evidenţele fiscale a taxei
pentru publicitate sediu pentru debitoarea SC Comat-Elconstruct SA. Adresa nr. 1012/04.11.2013 a fost transmisă la
numărul de fax al Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin.
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi
de joi a săptămânii, la ora 1430, astfel: 07.11.2013, 14.11.2013, 21.11.2013, 05.12.2013, 19.12.2013, 09.01.2014,
16.01.2014, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant.
La licitaţiile organizate în data de 31.10.2013 ora 1430, în data de 28.11.2013 ora 1430, respectiv în data de 13.12.2013
ora 1430, la sediul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA din Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud.
Mehedinţi, s-au valorificat bunuri mobile constând în mărfuri existente pe stoc în sumă de 5.495,63 lei (cu TVA inclus).
După încasarea contravalorii acestor mărfuri, s-a procedat la întocmirea documentelor privind transferul dreptului de
proprietate, respectiv proces verbal de licitaţie, act de adjudecare, proces verbal de predare-primire şi factură fiscală.
La data de 19.12.2013, ora 1430 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase nevalorificate,
şi anume: sediul administrativ situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, compus
din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificate în 12 corpuri, la valoarea de pornire a licitaţiei
diminuată la 80% din valoarea de evaluare, respectiv 6.557.718,40 lei (exclusiv TVA), spaţiu comercial situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din
valoarea de evaluare, respectiv 136.000,00 lei (exclusiv TVA) şi teren intravilan situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj,
suprafaţă totală 2.001,16 mp, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din valoarea de evaluare, respectiv
36.000,00 lei (exclusiv TVA), la sediul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA din Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea
Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, dar nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a se relua în aceleaşi condiţii la
data de 09.01.2014, ora 1430 şi la data de 30.01.2014, ora 1430.
De asemenea, la data de 09.01.2014, ora 1430, s-a organizat licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase
nevalorificate, dar nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a se relua în aceleaşi condiţii la data de 30.01.2014,
ora 1430, la sediul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA din Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud.
Mehedinţi.
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea adresei nr. 17/10.01.2014 către Romtelecom SA, prin care a solicitat
denunţarea Contractului de prestări servicii pentru postul telefonic al debitoarei SC Comat-Elconstruct SA. Adresa nr.
17/10.01.2014 a fost comunicată la numărul de fax al Romtelecom SA.
Prezentul raport a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica
Portofoliu – Documente Comat-Elconstruct SA, poziţia 2.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 20.01.2014.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant
Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil) şi Visal Consulting SPRL,

prin Motoi Gogu


