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CĂTRE, 
ADUNAREA CREDITORILOR DEBITOAREI SC 
RAZMER COMGEN SRL 

 

YNA Consulting SPRL, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str.Marasesti, nr.18, 

jud.Mehedinti, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare II sub nr.0213, cod de 

identificare fiscala 21146590, reprezentata legal prin asociat coordonator ec.Motoi Gogu, 

in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC RAZMER COMGEN SRL, 

comunică 

INFORMARE 
 privind necesitatea numirii unei persoane de specialitate în vederea 

formulării, introducerii şi susţinerii acţiunilor privind anularea actelor 
frauduloase potrivit art. 79 şi 80 din Legea ne 85/2006, precum şi a acţiunilor 
având ca obiect recuperare creanţe. 

Având în vedere faptul că pe rolul instanţelor de judecată, la această dată, se află 

un număr de 22 acţiuni anulare acte frauduloase, care au fost formulate, introduse şi 

susţinute de avocatul Ghenciu Claudiu, precum şi necesitatea introducerii unor noi 

acţiuni în vederea recuperării creanţelor, apreciem că este strict necesar numirea unei 

persoane de specialitate, care să susţină aceste acţiuni în instanţă. 

Având în vedere că, până la această dată, avocatul Ghenciu Claudiu a formulat, 

introdus şi susţinut acţiunile în instanţă, propunem aprobarea numirii acestuia, să se 

ocupe în continuare de acţiunile introduce de debitoarea Razmer Comgen SRL, 

indiferent de natura acestora. 

Precizăm faptul că, la această dată, se află pe rolul instanţelor de judecată, în 

diverse stadii, un număr de 22 de dosare, conform datelor înscrise în tabelul de mai jos: 
Nr. 
crt. 

Numar dosar Operaţiunea de transfer 
patrimonial care face obiectul 
dosarului si valoarea bunurilor 

transferate 

Observaţii 

1. 3322/101/2014/a3 Factura MH RZM 
0699/03.02.2014 

 
Autoturism Audi Q7 în 

valoare de 104.285 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
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formulat expertul contabil. 
2. 3322/101/2014/a4 Factura MH RZM 

0700/04.02.2014 
 

Autoutilitara Iveco in valoare 
de 21.104 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

3. 3322/101/2014/a5 Factura MH RZM 
0701/05.02.2014 

 
Autoturism VW Golf in 
valoare de 10.760 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

4. 3322/101/2014/a6 Factura MH RZM 
0702/07.02.2014 

 
Autospecială gunoieră Scania 
în valoare de 23.196 lei  

Termen de judecată la 18.01.2016 pentru 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

5. 3322/101/2014/a7 Factura MH RZM 
0703/10.02.2014 

 
Autotractor MAN în valoare 

de 22.510 lei 
 

Semiremorca Montenegro în 
valoare de 13.359 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

6. 3322/101/2014/a8 Factura MH RZM 
nr.0704/11.02.2014 

 
Autotractor MAN în valoare 

de 22.510 lei 
 

Semiremorca Montenegro în 
valoare de 13.359 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

7. 3322/101/2014/a9 Factura MH RZM 
0705/13.02.2014 

 
Furgon Mercedes Sprinter 

311 în valoare de 29.840 lei 
 

Furgon Mercedes Sprinter 
313 în valoare de 31.779 lei 

Termen de judecată la 18.01.2016 pentru 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

8. 3322/101/2014/a1
0 

Factura MH RZM 
0706/15.02.2014 

 
Autotractor Mercedes Actros 
în valoare de 151.486 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

9. 3322/101/2014/a1
1 

Factura MH RZM 
0707/17.02.2014 

 
Autotractor Renault în valoare 

de 31.106 lei 
 

Semiremorca Koegel în 
valoare de 9.264 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

10. 3322/101/2014/a1 Factura MH RZM Termen de judecată la data de 



3 

 

3 0709/01.03.2014 
 

Autovehicul Volvo  tip FL 
618 în valoare de 23.690 lei 

01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

11. 3322/101/2014/a1
4 

Factura MH RMZ 
0710/03.03.2014 

 
Autovehicul Volvo  tip FM 9 
în valoare de 29.270 lei 

Prin Sentinţa nr. 617/14.12.2015 a fost 
admisă acţiunea în sensul că a fost anulat 
transferul patrimonial şi a fost dispusă 
repunerea părţilor în situaţia anterioară prin 
restituirea către  Razmer Comgen SRL a 
bunurilor înstrăinate sau a valorii acestora 
dacă bunurile nu mai există. 

12. 3322/101/2014/a1
5 

Factura MH RZM 
0712/06.03.2014 

 
Semiremorcă Koegel în 
valoare de 3.221 lei 

 
Semiremorcă Schmitz în 
valoare de 3.540 lei 

 
Semiremorcă Dsrema în 
valoare de 3.374 lei 

Termen de judecată la 18.01.2016 pentru 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

13. 3322/101/2014/a1
6 

Factura MH RZM 
0713/07.03.2014 

 
Semiremorcă Van Hool în 

valoare de 5.392 lei 
 

Semiremorcă Wackenhut în 
valoare de 5.338 lei 

Prin Sentinţa nr. 618/14.12.2015 a fost 
admisă acţiunea în sensul că a fost anulat 
transferul patrimonial şi a fost dispusă 
repunerea părţilor în situaţia anterioară prin 
restituirea către  Razmer Comgen SRL a 
bunurilor înstrăinate sau a valorii acestora 
dacă bunurile nu mai există. 

14. 3322/101/2014/a1
7 

Factura MH RZM 
0715/10.03.2014 

 
Semiremorcă Orten în valoare 

de 3.078 lei 
 

Semiremorcă Koegel în 
valoare de 3.096 lei 

Termen de judecată la 18.01.2016 pentru 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

15. 3322/101/2014/a1
8 

Factura MH RZM 
0717/12.03.2014 

 
Semiremorcă Rema în valoare 

de 1.096 lei 
 

Semiremorcă Berger în 
valoare de 31.390 lei 

Prin Sentinţa nr. 619/14.12.2015 a fost 
admisă acţiunea în sensul că a fost anulat 
transferul patrimonial şi a fost dispusă 
repunerea părţilor în situaţia anterioară prin 
restituirea către  Razmer Comgen SRL a 
bunurilor înstrăinate sau a valorii acestora 
dacă bunurile nu mai există. 

16. 3322/101/2014/a1
9 

Factura MH RZM 
0718/13.03.2014 

 
Autoturism Daewoo Matiz în 

valoare de 3.718 lei 

Termen de judecată la 18.01.2016 pentru 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

17. 3322/101/2014/a2
0 

Factura MH RECO 
201534/21.02.2014 

 
Autoutilitară Mercedes tip 

1844LS în valoare de 165.875 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 
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18. 3322/101/2014/a2
1 

Factura MH RECO 
201538/26.02.2014 

 
Autoutilitară MAN în valoare 

de 22.019 lei 
 

Semiremorcă Koegel în 
valoare de 3.621 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

19. 3322/101/2014/a2
2 

Factura fiscală nr. 
201537/25.02.2014 

 
Autoturism Opel Corsa în 

valoare de 2.534 lei 
 

Autoturism Opel Astra în 
valoare de 8.262 lei 

 
Autoturism Opel Astra tip 

T98 în valoare de 10.977 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

20. 3322/101/2014/a2
3 

Factura MH RECO 
201539/27.02.2014 

 
Autoturism VW Caddy în 
valoare de 4.053 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

21. 3322/101/2014/a2
4 

Facturile nr. 0673/02.12.2013, 
nr. 0674/03.12.2013, nr. 

0675/04.12.2013, nr. 
0676/05.12.2013 

 
Autoutilitară Iveco N2 în 
valoare de 9.267 lei 

 
Autoutilitară Iveco N1 în 
valoare de 8.816 lei 

 
Autoutilitară MAN N3 în 
valoare de 29.391 lei 

 
Remorcă O4 în valoare de 

4.442 lei 
Autoutilitară Iveco N2 în 
valoare de 9.475 lei 

 
Motostivuitor Clark în valoare 

de 16.806 lei 
 

Instalaţie hidraulică în valoare 
de 6.121 lei 

Termen de judecată la data de 
01.02.2016, pentru a i se solicita expertului 
tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate 
de pârâtă - prin administratorul special şi 
pentru a se observa de părţi răspunsul la 
obiectivul nr. 3 al expertizei contabile 
formulat expertul contabil. 

22. 3322/101/2014/a2
7 

Factura fiscală seria MH RZM 
nr. 0596/13.02.2013 

 
Autoulitilară MAN în valoare 

de 3.909 lei 

Prin sentinţa nr. 577/23.11.2015 a fost 
respinsă acţiunea pentru că în cursul 
procesului terţul dobânditor a plătit 
contravaloarea bunurilor. 

Anexăm la prezenta informare, oferta primită de la avocatul Ghenciu Claudiu. 

Lichidator judiciar,  
                                                                                          YNA CONSULTING SPRL 

   


