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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 272, data emiterii: 13.02.2015 

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, 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 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 6 (şase) 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 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. 20912/25.11.2014, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 271, din data de 21.11.2014. 
De asemenea, raportul lunar nr. 271, din data de 21.11.2014 a fost publicat pe site-ul lichidatorului judiciar Yna 
Consulting SPRL, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Comat-Elconstruct SA, poziţia 
28. 
La data de 24.11.2014, ora 1430, la sediul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA din Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea 
Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase 
nevalorificate din patrimoniul debitoarei, la preţul de 75% 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 75% din valoarea de evaluare, respectiv 4.553.056,50 lei (exclusiv TVA); 
- spaţiu comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi, la valoarea de pornire a licitaţiei 
diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 127.500,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren intravilan situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj, suprafaţă totală 2.001,16 mp, la valoarea de pornire a licitaţiei 
diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 33.750,00 lei (exclusiv TVA) 
Lichidatorul judiciar a constatat că până la data şi ora stabilită, nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece aceste 
bunuri, conform procesului verbal încheiat la data de 24.11.2014, ora 1430 şi anexat la prezentul raport, licitaţia urmând 
a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 29.12.2014, orele 1430. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi 
de joi a săptămânii, la ora 1430, astfel: 27.11.2014, 04.12.2014, 11.12.2014, 18.12.2014, 08.01.2015, 15.01.2015, 
22.01.2015, 29.01.2015, 05.02.2015, 12.02.2015, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece 
bunurile mobile scoase la vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii în fiecare zi de joi a săptămânii la 
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orele 1430, până la valorificarea tuturor bunurilor, conform proceselor verbale de licitaţie încheiate şi anexate la 
prezentul raport. 
La data de 29.12.2014, ora 1430, la sediul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA din Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea 
Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase 
nevalorificate din patrimoniul debitoarei, la preţul de 75% 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 75% din valoarea de evaluare, respectiv 4.553.056,50 lei (exclusiv TVA); 
- spaţiu comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi, la valoarea de pornire a licitaţiei 
diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 127.500,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren intravilan situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj, suprafaţă totală 2.001,16 mp, la valoarea de pornire a licitaţiei 
diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 33.750,00 lei (exclusiv TVA) 
Lichidatorul judiciar a constatat că până la data şi ora stabilită, nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece aceste 
bunuri, conform procesului verbal încheiat la data de 29.12.2014, ora 1430 şi anexat la prezentul raport, licitaţia urmând 
a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 28.01.2015. 
La data de 13.01.2015, creditorul garantat Banca Comercială Română SA a solicitat, prin mail, mai multe informaţii 
referitoare la debitoarea SC Comat-Elconstruct SA. 
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns la informaţiile solicitate de creditorul BCR, pe care le-a comunicat la adresa de 
e-mail a acestuia la data de 13.01.2015. 
De asemenea, la data de 28.01.2015, ora 1430, la sediul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA din Drobeta-Turnu-
Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile 
rămase nevalorificate din patrimoniul debitoarei, la preţul de 75% 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 75% din valoarea de evaluare, respectiv 4.553.056,50 lei (exclusiv TVA); 
- spaţiu comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi, la valoarea de pornire a licitaţiei 
diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 127.500,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren intravilan situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj, suprafaţă totală 2.001,16 mp, la valoarea de pornire a licitaţiei 
diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 33.750,00 lei (exclusiv TVA) 
Lichidatorul judiciar a constatat că până la data şi ora stabilită, nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece aceste 
bunuri, conform procesului verbal încheiat la data de 28.01.2015, ora 1430 şi anexat la prezentul raport, lichidatorul 
judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
În vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate din patrimoniul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA, 
lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunurilor imobile la preţul de 75% 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 75% din valoarea de evaluare, respectiv 4.553.056,50 lei (exclusiv TVA); 
- spaţiu comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi, la valoarea de pornire a licitaţiei 
diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 127.500,00 lei (exclusiv TVA); 
- teren intravilan situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj, suprafaţă totală 2.001,16 mp, la valoarea de pornire a licitaţiei 
diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 33.750,00 lei (exclusiv TVA), licitaţia pentru bunurile imobile 
urmând să aibă loc în data de 05.03.2015, orele 1430 la sediul administrativ al societăţii SC Comat-Elconstruct SA din 
Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 02.04.2015, orele 1430, respectiv la data de 30.04.2015, orele 
1430. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunurilor mobile rămase nevalorificate din 
patrimoniul debitoarei, licitaţia pentru bunurile mobile urmând să aibă loc la sediul debitoarei din Drobeta-Turnu-
Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi în fiecare zi de joi a săptămânii ora 1430. 
Anunţul de vânzare a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei a fost publicat în ziarele Piaţa 
Severineană din data de 03.02.2015 şi Adevărul din data de 03.02.2015, precum şi pe site-urile de publicitate: olx.ro, 
tocmai.ro, Locbun.ro, Anunturipublicitare.ro şi vand.ro, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a plătit cu factura nr. 0140/03.02.2015, suma de 610,00 lei către SC Piaţa 
Severineană SRL, conform dovezii anexate. 
De asemenea, anunţul de vânzare a fost publicat pe site-ul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, respectiv, 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Licitaţii. 
- Raport privind stadiul dosarelor in care SC Comat-Elconstruct SA a contestat acte administrative emise de autoritatile 
publice locale: 

Nr. 
crt. 

Dosar Părţile şi obiectul dosarului Stadiu dosar 

1. 3602/101/2014 SC Comat-Elconstruct SA a Prin Sentinţa nr. 2980/03.11.2014 a Tribunalului 
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înregistrat pe rolul 
Curtii de Apel 

Craiova 

solicitat anularea dispoziţiei 
nr.1024/16.04.2014 emisă de 

Primarul Municipiului Drobeta-
Turnu-Severin şi a deciziei de 
impunere nr.17013/13.02.2014 

emisa de Primăria Drobeta-
Turnu-Severin – Directia de 

Impozite si Taxe Locale în ce 
priveşte impozitul pe clădiri 

pentru anul 2014. 

Mehedinţi a fost admisa cererea formulata de SC 
Comat-Elconstruct SA si s-a dispus anularea 

dispoziţiei nr.1024/16.04.2014 emisă de Primarul 
municipiului Drobeta-Turnu-Severin şi a deciziei 

de impunere nr.17013/13.02.2014 emisa de 
Primaria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de 

Impozite si Taxe Locale în ce priveşte impozitul 
pe clădiri pentru anul 2014. 

Primaria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de 
Impozite si Taxe Locale a formulat recurs 
împotriva Sentinţei nr. 2980/03.11.2014 a 

Tribunalului Mehedinţi. 
Până în prezent Curtea de Apel Craiova nu a 

stabilit termen de judecată. 
- Raport privind stadiul cererilor de chemare în judecată promovate pentru recuperarea creanţelor la data de 13.02.2015 
se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Client neîncasat Creanţă datorată Stadiu recuperare creanţă 

1. AFG Craiova SRL 29.129,10 lei 

Împotriva debitorului a fost deschisă procedura de 
faliment în dosarul nr. 9409/63/2010 al 

Tribunalului Dolj, cauză în care suntem înscrişi la 
masa credală. 

În data de 22.05.2014 a fost dispusă închiderea 
procedurii şi radierea debitorului din Registrul 

Comerţului. 

2. Becon SRL Craiova 3.266,28 lei 

Împotriva debitoarei a fost deschisă procedura 
simplificată de insolvenţă în cadrul dosarului nr. 

11593/63/2011 al Tribunalului Dolj, cauză în care 
am formulat cerere de creanţă şi am fost înscrişi 

la masa credală. 
În data de 12.10.2012 a fost dispusă închiderea 
procedurii şi radierea debitorului din Registrul 

Comerţului. 

3. Bican Luise Dan Ştefan 2.500,00 lei 
Sentinţa se află în executare silită la BEJ Clement 

Gheorghe. 

4. Caliţoiu Jan 2.111,44 lei 
Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 

Clement Gheorghe. 

5. Casa Dei Sogni SRL 22.710,00 lei 

Împotriva debitorului a fost deschisă procedura 
generală de insolvenţă, în dosarul nr. 

4665/101/2013, cauză în care am formulat cerere 
de creanţă şi am fost înscrişi la masa credală. 
Dosarul are termen de judecată la 30.03.2015. 

6. Civic Service SRL 24.924,37 lei 

Împotriva debitoarei a fost deschisă procedura 
simplificată de faliment, în dosarul nr. 

47483/3/2011 al Tribunalului Bucureşti, cauză în 
care am formulat cerere de creanţă şi am fost 

înscrişi la masa credală. 
Dosarul are termen de judecată la 13.03.2015. 

7. Comradano 6322,62 lei 

Sentinţa a fost pusă în executare silită de BEJ 
Clement Gheorghe, debitoarea achitând parţial 

debitul. 
Împotriva debitoarei a fost deschisă procedura 

generală de insolvenţă în dosarul nr. 
18447/63/2011 al Tribunalului Dolj, cauză în care 
am formulat cerere de creanţă şi am fost înscrişi 

la masa credală. 

8. SC Construcţii Universale Serv SRL 39.500 lei 

Împotriva debitoarei a fost deschisă procedura 
insolvenţei în cadrul dosarului 5782/101/2010 al 
Tribunalului Mehedinţi, cauză în care a formulat 

cerere de creanţă şi am fost înscrişi la masa 
credală. 
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În data de 20.06.2013 a fost dispusă închiderea 
procedurii şi radierea debitorului din Registrul 

Comerţului. 

9. 
SC Cooperativa de Consum Drobeta-

Turnu-Severin 
4.998,72 lei 

Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 
Clement Gheorghe, debitorul achitând parţial 

creanţa. 

10. Consiliul Local Calopar 500,00 lei 
Acţiunea a fost admisă de Judecătoria Segarcea. 

Am procedat la notificarea debitoarei pentru 
achitarea debitului. 

11. Crisov Timişoara 9.010,20 lei 

Împotriva debitoarei a fost deschisă procedura 
insolvenţei în cadrul dosarului 7561/30/2009 al 
Tribunalului Timiş, cauză în care am formulat 

cerere de creanţă. 

12. Electrica Popescu SRL 360.537,33lei 

Împotriva debitorului a fost deschisă procedura de 
insolvenţă în dosarul nr. 2178/104/2009 al 

Tribunalului Olt, cauză în care suntem înscrişi la 
masa credală, aşa cum rezultă din convocarea 

creditorilor publicată în BPI nr. 2813/12.04.2010, 
pagina 23, unde figurăm la poziţia 58 în calitate 
de creditor îndreptăţit să participe la procedură. 

Dosarul are termen de judecată la data de 
20.04.2015. 

13. Elstec Craiova SA 159.283,00 lei 

Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 
Clement Gheorghe convenindu-se o reeşalonare a 

datoriei. Întrucât debitorul nu a respectat 
convenţia de reeşalonare s-a depus la Tribunalul 

Dolj cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
împotriva debitorului în dosarul nr. 759/63/2013. 

Între timp debitorul a formulat cerere de 
deschidere a procedurii de insolvenţă în dosarul 

nr. 10337/63/2013. Prin Încheierea din 
13.06.2013 a fost admisă cererea şi s-a dispus 
deschiderea procedurii generale de insolvenţă. 

Dosarul are termen de judecată la data de 
02.04.2015. 

14. Georgescu Construct SRL 932,35 lei 

Sentinţa a fost pusă în executare la BEJ Raicu 
Ion. Ulterior am constatat că debitorul a fost 

dizolvat prin hotărârea pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi la data de 15.02.2011 în dosarul nr. 

9445/101/2010. 

15. SC Izoass SRL 6.369,24 lei 

Împotriva debitoarei a fost deschisă procedura 
insolvenţei în cadrul dosarului nr. 562/30/2011 al 

Tribunalului Timiş, cauza în care am formulat 
cerere de creanţă şi am fost înscrişi la masa 

credală. 
Dosarul are termen de judecată la 02.04.2015. 

16. Lalis Company SRL 748,10 lei 

Sentinţa a fost pusă în executare silită de BEJ 
Sima Pinteală Ion din Caransebeş. Ulterior am 

constatat că împotriva debitorului a fost deschisă 
procedura de insolvenţă în dosarul nr. 

3168/115/2011 al Tribunalului Caraş-Severin, iar 
prin hotărârea pronunţată la data de 05.07.2012 s-

a dispus închiderea procedurii şi radierea 
debitorului din registrul comerţului. Precizăm că 

nu am fost notificaţi cu privire la deschiderea 
procedurii astfel încât nu am avut posibilitatea să 

formulăm cerere de creanţă. 

17. Liceul Pedagogic Caransebeş 113.768,77 lei 

Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 
Sima Pinteală Ion din Caransebeş. Împotriva 

executării silite debitorul a formulat contestaţie la 
executare ce a făcut obiectul dosarului nr. 

4012/208/2012 al Judecătoriei Caransebeş care a 



5 

 

admis contestaţia la executare formulată de Liceul 
Pedagogic C.D. Loga Caransebeş în 

contradictoriu cu intimaţii SC Comat-
Electroconstruct SA şi SC Civ Grup SRL şi Bej 
Sima Pinteală Ion şi a dispus anularea actelor şi 

formelor de executare silită privind contestatoarea 
din dosar execuţional nr. 4/2012 al BEJ Sima 
Pinteală Ion. Împotriva acestei hotărârii am 

formulat recurs care a fost respins de Tribunalul 
Caraş-Severin prin decizia nr. 515/25.06.2013. 

18. SC Mavdi SRL 2.648,58 lei 
Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 

Clement Gheorghe. 

19. SC Meva SA 8.925,10 lei 

Împotriva debitoarei a fost deschisă procedura 
insolvenţei, dosar nr. 8609/101/2010 al 

Tribunalului Mehedinţi, cauză în care suntem 
înscrişi la masa credală. 

Dosarul are termen de judecată la 26.03.2015. 

20. Neco Grup SRL 1.599.542,42 lei 

Împotriva debitorului s-a deschis procedura de 
faliment în dosarul nr. 2304/30/2009 aflat pe rolul 

Tribunalului Timiş,cauză în care am formulat 
cerere de creanţă şi suntem înscrişi la masa 

credală. 
Dosarul are termen de judecată la 19.02.2015. 

21. P&P Invest SRL 19.087,28 lei 

Împotriva debitoarei a fost deschisă procedura 
insolvenţei în dosarul nr. 10401/101/2010 al 

Tribunalului Mehedinţi, cauză în care am 
formulat cerere de creanţă şi am fost înscrişi la 

masa credală. 
Dosarul are termen de judecată la 12.03.2015. 

22. Primăria Cujmir 331,20 lei 
Acţiunea a fost admisă şi am procedat la 

notificarea debitoarei pentru achitarea debitului. 

23. Pîrvu Cat SRL Craiova 16.510,52 
Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 

Clement Gheorghe şi debitorul a achitat parţial 
debitul. 

24. Radrina Lemn SRL 1.727,43 lei 
Sentinţa a fost depusă la BEJ Sima Pinteală Ion 
din Caransebeş spre a fi demarată procedura de 

executare silită. 

25. Sfera Auto SRL 760,64 lei 
Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 

Purcaru Marcel. 

26. Uşurelu Oprişan 500,00 lei 
Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 

Clement Gheorghe. 

27. Velmax Impex SRL 283,32 lei 

Sentinţa a fost pusă în executare la BEJ 
Cerbulescu Constantin. Ulterior am constatat că 

împotriva debitorului a fost deschisă procedura de 
insolvenţă în dosarul nr. 5738/101/2009 al 

Tribunalului Mehedinţi. 
Dosarul are termen de judecată la 13.03.2015. 

28. Vest Grup SRL 2.444,46 lei 
Sentinţa a fost pusă în executare silită la BEJ 

Clement Gheorghe. 

29. Vila Grup SRL 17.946,88 lei 

Sentiţa a fost pusă în executare silită la BEJ 
Clement Gheorghe, debitul fiind achitat parţial. 

Împotriva debitorului s-a deschis procedura 
simplificată de faliment în dosarul nr. 

5398/101/2013, cauză în care am formulat cerere 
de creanţă şi am fost înscrişi la masa credală. 
Dosarul are termen de judecată la 09.03.2015. 

- Raport privind clienţii care au fost încasaţi integral în urma procedurilor de executare silită: 
Nr. crt. Client Creanţă Creanţă recuperată 

1. Domarcons SRL Craiova 3.424,34 lei 3.424,34 lei 
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2. Martrading SRL Ghidici jud. Dolj 73.699,49 lei 73.699,49 lei 
3. Medro SA Drobeta-Turnu-Severin 8.142,26 lei 8.142,26 lei 

4. 
Turnsev SA Drobeta-Turnu-

Severin 
2.288,61 lei 2.288,61 lei 

5. 
Primăria Şimian Şimian jud. 

Mehedinţi 
262.450,42lei 262.450,42lei 

6. Civ Grup SRL 32.088,61 lei 32.088,61 lei 

Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 16.02.2015. 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant 

Insolvenţă SPRL şi Visal Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


