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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 31, data emiterii: 22.02.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3322/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Razmer Comgen SRL, cod de identificare fiscală RO 5983203, sediul social în localitatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/327/2013. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, Tel/Fax: 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Razmer Comgen SRL, conform 
Sentinţei nr. 616/2015 din şedinţa publică de la 14.12.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3322/101/2014, reprezentată legal prin Motoi Gogu în temeiul art. 21 
alin. 1 din Legea 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, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 10 (zece) 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 Razmer Comgen SRL 
Număr dosar: 3322/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Razmer Comgen SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21680/15.12.2016, a 
raportului privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile 
art. 21 alin. 1, nr. 23, din data de 11.12.2015, conform dovezii anexate 
Raportul de activitate, nr. 23, din data de 11.12.2015, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul 
administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Razmer Comgen SRL. 
Prin Sentinţa nr. 616/2015 din şedinţa publică din data de 14.12.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3322/101/2014, instanţa de judecată a dispus începerea 
procedurii falimentului împotriva debitorului SC Razmer Comgen SRL, în temeiul art. 102 coroborat cu art. 107 din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat lichidator judiciar pe 
Yna Consulting SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi a dispus dizolvarea 
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă suplimentară la data de 14.01.2016. 
Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura de faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor 
născute în cursul procedurii, întocmirea afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 25.01.2016. 
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar al creanţelor este 08.02.2016. Termenul limită 
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 22.02.2016. 
De asemenea, în temeiul art. 113 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanţa a dispus sigilarea 
bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 21926/17.12.2015, a notificării deschiderii procedurii de faliment, nr. 24, din data de 
16.12.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Razmer Comgen SRL, 
conform dovezii anexate. 
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul „Bursa“ din data 
de 18.12.2015. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat factura nr. 1497/18.12.2015 în sumă de 60,00 lei cu chitanţa 
nr. 2002/06.01.2016, conform dovezii anexate. 
Împotriva sentintei de deschidere a procedurii de faliment s-a formulat apel având termen fixat la data de 10.03.2016. 
S-a primit de la creditorul garantat BRD Groupe Societe Generale SA, notificarea înregistrată la biroul lichidatorului 
judiciar sub nr. 616/17.12.2015, prin care, având în vedere hotărârea nr. 616/2015/14.12.2015 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr. 3322/101/2014, prin care s-a dispus intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Razmer 
Comgen SRL, a solicitat lichidatorului judiciar să procedeze de îndată la sigilarea bunurilor debitoarei gajate în 
favoarea BRD Groupe Societe Generale SA. 
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Cu adresa nr. 622/22.12.2015, comunicată la adresa de mail a administratorului special la data de 22.12.2015, 
lichidatorul judiciar a solicitat, ca în termen de 8 (opt) zile de la primirea adresei, să i se comunice o listă cu sumele 
neachitate către creditori (după deschiderea procedurii generale de insolvenţă până la data deschiderii procedurii de 
faliment), precum şi adresele acestora, în vederea notificării privind deschiderea procedurii de faliment şi termenul 
limită pentru depunerea cererilor de creanţă şi i-a adus a cunoştinţă, că în situaţia în care nu va proceda conform celor 
menţionate mai sus, administratorul special va fi direct răspunzător de consecinţele ce urmează. 
De asemenea, cu adresa nr. 1/04.01.2016, comunicată la adresa de mail a administratorului special la data de 
04.01.2016, lichidatorul judiciar a revenit la adresa nr. 622/22.12.2015 prin care a solicitat, ca în termen de 3 (zile) zile 
de la primirea adresei, să i se comunice o listă cu sumele neachitate către creditori (după deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă până la data deschiderii procedurii de faliment), precum şi adresele acestora, în vederea 
notificării privind deschiderea procedurii de faliment şi termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă. 
S-a primit adresa nr. MHG-REG 141/06.01.2016 de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, prin 
care a comunicat titlul executoriu PVC nr. 0293473/05.10.2015, întrucât creanţele A.J.F.P. Mehedinţi au fost preluate în 
tabelul definitiv consolidat al creanţelor. 
Lichidatorul judiciar a formulat Apel împotriva Sentinţei civile nr. 12347/16.10.2015 pronunţată de Judecătoria Craiova 
în dosarul nr. 1065/225/2015 în contradictoriu cu SC Craicolect SRL, în calitate de intimată pârâtă, prin care a solicitat 
admiterea apelului, schimbarea sentinţei pronunţate de prima instanţă în sensul de a se dispune obligarea SC Craicolect 
SRL la plata sumei de 101.803,82 lei reprezentând contravaloare autoutilitare vândute şi la plata dobânzii legale 
penalizatorie aferente, conform art. 1 alin. 3 şi art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011. Apelul a fost comunicat la nr. de fax al 
Judecătoriei Craiova la data de 04.01.2016, conform dovezii anexate. 
Având în vedere dispoziţiile art. 113, art. 114 şi art. 115 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a 
măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 616/2015 din şedinţa publică din data de 14.12.2015, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 3322/101/2014, prin care s-a deschis procedura de faliment împotriva 
debitorului SC Razmer Comgen SRL, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea administratorului special al 
debitoarei, prin adresa nr. 3/08.01.2016, care a fost comunicată la adresa de mail a administratorului special şi sub 
semnătură de primire, pentru data de 19.01.2016, orele 1000, la sediul debitoarei din Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, 
nr. 6, jud. Mehedinţi, pentru efectuarea operaţiunilor de inventariere a patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării. 
Lichidatorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei următoarele: conform dispoziţiilor art. 114 alin. 
(1) teza a II-a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei „ Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet 
într-o singură zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri, se 
va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar, dacă 
judecătorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar“, nu va 
avea calitatea de a formula obiecţiuni cu privire la situaţia patrimoniului debitorului insolvent SC Razmer Comgen 
SRL. 
De asemenea, i-a solicitat să prezinte de urgenţă următoarele documente: 
- situaţia privind bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei; 
- situaţia tuturor contractelor încheiate de debitoarea SC Razmer Comgen SRL, atât cele încheiate anterior datei 
deschiderii procedurii generale de insolvenţă, cât şi până la data deschiderii procedurii de faliment; 
- toate documentele contabile întocmite cu 3 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi evidenţa 
analitică a conturilor în care sunt înregistrate creanţele pe care le are de recuperat societatea; 
- ştampila societăţii. 
La data de 18.01.2016, s-a primit pe mail de la avocat Cosmin Petrea, o a adresă prin care a comunicat faptul că la data 
de 19.01.2016 nu se poate prezenta pentru a preda bunurile din averea debitoarei, deoarece în această nu este în ţară 
(anexând copia biletului de avion) şi a solicitat ca întâlnirea să aibă loc la data de 26.01.2016. 
Cu adresa nr. 15/18.01.2016, comunicată la adresa de mail a administratorului special şi sub semnătură de primire, 
lichidatorul judiciar a solicitat, ca în termen de 3 (trei) zile de la primirea adresei, să i se comunice situaţia contractelor 
comerciale în vigoare, încheiate de către debitoare, în vederea denunţării acestora, potrivit art. 86 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, situaţie care nu a fost primita pana la aceasta data. 
De asemenea, a solicitat să i se comunice dacă debitoarea mai are salariaţi (având în vedere faptul că, de aproximativ 10 
luni, nu s-au prezentat spre aprobare documente care să ateste plata acestora), precum şi datele acestora în vederea 
întocmirii deciziilor de încetare a contractelor de muncă, având în vedere faptul că s-a deschis procedura de faliment şi 
potrivit art. 47 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 „de la data de intrării în faliment debitorul va putea desfăşura doar 
activităţile ce sunt necesare operaţiunilor lichidării“, aducându-i la cunoştinţă că, în situaţia în care nu dă curs 
solicitărilor în termenul precizat mai sus, administratorul special este direct răspunzător de prejudiciile aduse societăţii, 
provenind din contractele rămase în vigoare, precum şi din eventualele cheltuieli privind salariile şi contribuţiile 
datorate bugetului de stat pentru persoanele menţinute în activitate. 
S-a primit de la administratorul special al debitoarei Registrul salariaţilor, constatându-se faptul că toate contractele de 
muncă au fost încetate. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că au fost depuse trei cereri de creanţă suplimentară, de către următorii 
creditori: D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, care a depus cerere de creanţă 
suplimentară pentru suma de 143.173,00 lei, reprezentând creanţă bugetară, Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia 
de Impozite şi Taxe Locale, care a depus cerere de creanţă suplimentară pentru suma de 19.756,00 lei, reprezentând 
creanţă bugetară şi BRD Groupe Societe Generale SA, care a depus cerere de creanţă suplimentară pentru suma de 
1.265.931,68 lei, reprezentând creanţă chirografară. 
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În urma verificării cererii de creanţă, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor 
împotriva debitoarei SC Razmer Comgen SRL, care cuprinde următorii creditori: creditorul D.G.R.F.P. Craiova - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi cu suma de 143.173,00 lei, reprezentând creanţă bugetară, 
creditorul Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale cu suma de 19.756,00 lei, 
reprezentând creanţă bugetară şi creditorul BRD Groupe Societe Generale SA cu suma de 1.265.931,68 lei, 
reprezentând creanţă chirografară. 
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
25.01.2016, cu adresa nr. 24/25.01.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul suplimentar al creanţelor, nr. 25, din data de 25.01.2016, a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 1600/26.01.2016, conform dovezii anexate. 
Tabelul suplimentar al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Razmer Comgen SRL. 
În conformitate cu art. 114 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, în data de 26.01.2016, lichidatorul judiciar 
a procedat la inventarierea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, 
constatând lipsa unor bunuri mobile. 
Cu adresa nr. 34/27.01.2016, comunicată la adresa de mail a administratorului special şi sub semnătură de primire, 
lichidatorul judiciar i-a adus la cunoştinţă următoarele: 
„- în data de 26.01.2016, cu ocazia inventarierii bunurilor existente în patrimoniul debitoarei, ne-am deplasat atât la 
sediul acesteia, cât şi la punctul de lucru al acesteia, identificând pe teren următoarele bunuri imobile: construcţii şi 
teren situate în str. Padeş, nr. 6. 
- de asemenea, au fost identificate bunuri mobile după cum urmează: raboteză, freză, polizor, bormaşină industrială, 
bormaşină industrială 1, strung, instalaţie sortare, instalaţie hidraulică balotat, motor electric BC1, autotractor MAN TG 
A35 FVP, autospecială autobas IM Mârşa. 
- precizăm faptul că nu au fost identificate următoarele bunuri: aer condiţionat AMB 867, instalaţie măcinare, camere 
supraveghere, tăietor asfalt, turbosuflantă, instalaţie de reciclare PE PP, semiremorcă furgon, prelată auto, 
motostivuitor, cabină modulară, prelată, cabină camion, motostivuitor Luigi, container, container 18 mc/BCS, container 
ABROLL BCS, container. ROLL-OFF BC3, container MPC37 BC3, nacela (platformă ridicat) 281, mobilier birou, 
aparat aer condiţionat, instalaţie aer condiţionat, aer condiţionat 9000BTU şi aer condiţionat. 
- bunurile menţionate mai sus au fost inventariate în baza situaţiei bunurilor înscrise în raportul privind cauzele şi 
împrejurările, precum şi în planul de reorganizare, întrucât, cu toate că, am solicitat să puneţi la dispoziţie documentele 
contabile şi listele de inventar cu bunurile existente în patrimoniul debitoarei, până la data inventarierii, nu aţi procedat 
la predarea acestora. 
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vă solicităm ca în termen de 7 zile de la primirea prezentei, să predaţi 
toate bunurile existente în patrimoniul societăţii, precum şi documentele contabile întocmite cu trei ani anteriori 
deschiderii procedurii de insolvenţă, pentru a verifica existenţa scriptică a acestor bunuri, precum şi dacă există alte 
fapte săvârşite de administratorul debitoarei, fapte care ar putea conduce la introducerea de acţiuni potrivit art. 46 şi art. 
49 din Legea nr. 85/2006, precum şi fapte care să conducă la introducerea unei acţiuni de antrenare a răspunderii 
administratorului special al debitoarei. 
În situaţia în care nu vă conformaţi celor solicitate mai sus, ne rezervăm dreptul de a formula cerere de chemare în 
judecată, prin care vom solicita instanţei să dispună obligarea administratorului special la plata pasivului rămas 
neacoperit“. 
Precizăm faptul că administratorul special nu a pus la dispoziţie lichidatorului judiciar listele de inventar solicitate, 
inventarierea făcându-se în baza datelor înscrise în raportul asupra cauzelor care au dus la aparitia stării de insolvenţă, 
precum şi în planul de reorganizare propus de debitoare prin administrator special. 
Cu adresa nr. 52/09.02.2016, comunicată administratorului special al debitoarei la adresa de mail şi sub semnătură de 
primire, lichidatorul judiciar a revenit la adresa nr. 34/27.01.2016, prin care a solicitat să pună la dispoziţia 
lichidatorului judiciar bunurile, care nu au fost identificate pe teren cu ocazia inventarierii efectuate în data de 
26.01.2016, împreună cu reprezentantul creditorului garantat BRD GSG SA, respectiv dl. Lăsculescu Cătălin, după cum 
urmează: aer condiţionat AMB 867, instalaţie măcinare, camere supraveghere, tăietor asfalt, turbosuflantă, instalaţie de 
reciclare PE PP, semiremorcă furgon, prelată auto, motostivuitor, cabină modulară, prelată, cabină camion, 
motostivuitor Luigi, container, container 18 mc/BCS, container ABROLL BCS, container. ROLL-OFF BC3, container 
MPC37 BC3, nacela (platformă ridicat) 281, mobilier birou, aparat aer condiţionat, instalaţie aer condiţionat, aer 
condiţionat 9000BTU şi aer condiţionat, precizând faptul că, în situaţia în care nu va proceda la predarea de urgenţă a 
acestor bunuri, se va aprecia că acestea nu mai există, vinovăţia aparţinându-i în totalitate administratorului special, 
motiv pentru care se va proceda la formularea unei cereri de chemare în judecată, prin care se va solicita instanţei să 
dispună obligarea administratorului special la plata pasivului rămas neacoperit, în baza art. 138 alin. 1 lit. a) şi e) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Bunurile menţionate mai sus au fost inventariate în baza situaţiei bunurilor înscrise în raportul privind cauzele şi 
împrejurările, precum şi în planul de reorganizare, întrucât, cu toate că, i s-a solicitat administratorului special să pună 
la dispoziţie documentele contabile şi listele de inventar cu bunurile existente în patrimoniul debitoarei, iar până la data 
inventarierii, acesta nu a procedat la predarea documentelor. 
De asemenea, a solicitat să i se pună la dispoziţie evidenţa contabilă a debitoarei în sistem informatic, fiindu-i necesară 
pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate a operaţiunilor ce privesc cheltuielile de procedură înregistrate, scăderea 
din patrimoniu a bunurilor valorificate, precum şi toate documentele contabile întocmite de debitoare începând cu 3 ani 
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anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă până la data deschiderii procedurii de faliment, pentru a verifica existenţa 
scriptică a acestor bunuri, precum şi dacă există alte fapte săvârşite de administratorul debitoarei, fapte care ar putea 
conduce la introducerea de acţiuni potrivit art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 85/2006, precum şi fapte care să conducă la 
introducerea unei acţiuni de antrenare a răspunderii administratorului special al debitoarei, precizând că evidenţa 
contabilă este strict necesară în vederea depunerii declaraţiilor către organul fiscal competent, aducând la cunoştinţă că, 
în situaţia în care va proceda la predarea documentelor contabile şi a evidenţei contabile în sistem informatic, există 
riscul de a nu avea cunoştinţă despre eventualii clienţi neîncasaţi pentru a face demersurile necesare în vederea 
recuperării acestor creanţe, situaţie în care administratorul special este direct răspunzător de prescrierea acestora şi a 
solicitat să dea curs celor precizate de mai sus şi să procedeze la predarea celor menţionate, în termen de maxim 5 zile 
de la primirea adresei. 
Cu adresa fără număr şi fără dată, înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 64/15.02.2016, administratorul 
special a formulat răspuns prin care a comunicat lichidatorului judiciar că se poate prezenta în data de 15.02.2016 
pentru predarea-primirea bunurilor care nu au fost regăsite la inventarierea din data de 26.01.2016. 
În ceea ce priveşte documentele contabile ale societăţii, administratorul special a comunicat că aceste documente au fost 
ridicate de către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală nr. 4 Tîrgu Jiu, iar referitor la evidenţa informatică, a adus la 
cunoştinţă că se fac demersuri pentru a reface evidenţa societăţii în sistem informatic, aceasta urmând a fi predată către 
lichidator în cel mai scurt timp posibil. 
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns la adresa de mail a administratorului special la data de 15.02.2016, prin care a 
comunicat următoarele: 
- în vederea predării bunurilor constatate lipsă cu ocazia inventarierii, a solicitat administratorului special să procedeze 
la predarea acestora în data de 16.02.2016, ora 09.30; 
- în vederea preluării acestora a solicitat administratorului special să ne comunice locaţia unde se află depozitată pentru 
a se deplasa la ora şi data menţionată mai sus; 
- cu privire la documentele contabile ale societăţii, administratorul special a precizat în adresa sus menţionată că au fost 
ridicate de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală nr. 4 Tîrgu Jiu fără a af ace dovada celor afirmate; 
- în legătură cu evidenţa informatică, lichidatorul judiciar a precizat că nu a fost informat de nimeni şi nu are cunoştinţă 
despre problemele create de fostul contabil al societăţii, iar nepunerea în timp util a documentelor contabile şi evidenţei 
contabile în sistem informatic poate conduce la crearea unor prejudicii creditorilor ca urmare a neformulării în termen a 
acţiunilor de recuperare a creanţelor, situaţie în care vinovăţia aparţine în totalitate administratorului special. 
În conformitate cu art. 114 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, în data de 16.02.2016, lichidatorul judiciar 
a procedat la inventarierea tuturor bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL, conform listelor de inventar anexate şi a întocmit procesul verbal de inventariere din data de 16.02.2016, procesul 
verbal de sigilare din data de 16.02.2016, precum şi procesul verbal de custodie pentru un număr de trei instalaţii, 
procese verbale care vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 22.02.2016. 
Aşa cum reiese din listele de inventariere întocmite, s-a constatat lipsa unei semiremorci Furgon, a căsrei valoare de 
inventare este de 29.243,70 lei. 
De asemenea, în ceea ce priveşte containerele înscrise în listele de inventar, facem precizarea că s-au primit de la 
administratorul special facturile de provenineţă a acestora, constatându-se că, în mod eronat, la cantitate a fost trecută o 
bucată, la mai multe poziţii, dar în realitate sunt mai multe bucăţi aşa cum am specificat în listele de inventar şi cum 
reiese din documentele anexate la aceste liste. 
Lichidatorul judiciar nu se poate pronunţa cu privire la aceste containere, dacă sunt aceleaşi cu cele înscrise în 
documentele de provenienţă, urmând ca în urma evaluării, evaluatorul să-şi exprime o opinie cu privire la acest aspect. 
Anexăm la prezentul raport documentele de provenienţă şi fişa mijlocului fix puse la dispoziţie de către administratorul 
special al debitoarei. 
După finalizarea operaţiunii de inventariere, am contactat pe evaluatorul Cojocaru Marian, cu care ne-am deplasat pe 
teren în vederea inspecţiei bunurilor înregistrate în listele de inventar. 
În data de 19.02.2016 s-a primit de la evaluatorul Cojocaru Marian Raportul de evaluare nr. 87/19.02.2016 privind 
Proprietatea imobiliară – Teren şi construcţii- situată în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
urmând ca în perioada următoare să fie finalizată şi evaluarea aferentă bunurilor mobile. 
Raportul de evaluare nr. 87/19.02.2016 privind bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei va fi depus la dosarul 
cauzei la termenul din data de 22.02.2016. 
După finalizarea evaluării bunurilor mobile, urmează să procedăm la convocarea Adunării Creditorilor, în vederea 
aprobării rapoartelor de evaluare, a regulamentelor de vânzare şi a metodei de vânzare. 
Pentru evaluarea bunurilor imobile s-a întocmit Contractul de prestări servicii de evaluare nr. 93/16.02.2016 şi factura 
nr. 7/19.02.2016 în sumă de 1.500,00 lei, pe care le anexăm în copie. 
În vederea depunerii declaraţiilor către organul fiscal competent, s-a încheiat Contractul de prestări servicii contabile nr. 
14/15.02.2016 între Excel Cont SRL, în calitate de executant-prestator şi Razmer Comgen SRL, în calitate de client, 
obiectul contractului fiind „efectuarea contabilităţii financiare şi întocmirea bilanţului contabil“, preţul pentru serviciile 
efectuate fiind de 150,00 lei/lună. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea unei Informări 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. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 18.02.2016, ora 1400, la punctul de lucru al 
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lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
având la ordinea de zi: 
„ 1. Aprobarea numirii persoanei de specialitate, respectiv a avocatului Ghenciu Claudiu-Ionuţ, în vederea formulării, 
introducerii şi susţinerii acţiunilor privind anularea actelor frauduloase potrivit art. 79 şi 80 din Legea nr. 85/2006, 
precum şi a acţiunilor având ca obiect recuperare creanţe pentru debitoarea SC Razmer Comgen SRL; 
2. Aprobarea nivelului remuneraţiei avocatului Ghenciu Claudiu-Ionuţ, conform ofertei prezentate“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 26, din data de 10.02.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 2885/11.02.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 26, din data de 10.02.2016, precum şi Informarea 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, au fost publicate şi pot fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, 
www.ynaconsulting.ro. 
La data de 18.02.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Razmer 
Comgen SRL având la ordinea de zi: 
„ 1. Aprobarea numirii persoanei de specialitate, respectiv a avocatului Ghenciu Claudiu-Ionuţ, în vederea formulării, 
introducerii şi susţinerii acţiunilor privind anularea actelor frauduloase potrivit art. 79 şi 80 din Legea nr. 85/2006, 
precum şi a acţiunilor având ca obiect recuperare creanţe pentru debitoarea SC Razmer Comgen SRL; 
2. Aprobarea nivelului remuneraţiei avocatului Ghenciu Claudiu-Ionuţ, conform ofertei prezentate“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data 
de 18.02.2016, orele 1400 a trimis punct de vedere în scris următorul creditor: 
1. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, punct de vedere 
scris cu adresa nr. 1622/17.02.2016, care deţine o creanţă garantată în procent de 62,90273% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 
18.02.2016 ora 1400, cu un procent de 62,90273% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent 
de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris, a hotărât: 
1. aprobă numirea persoanei de specialitate, respectiv a avocatului Ghenciu Claudiu-Ionuţ, în vederea formulării, 
introducerii şi susţinerii acţiunilor privind anularea actelor frauduloase potrivit art. 78 şi 80 din Legea nr. 85/2006, 
precum şi a acţiunilor având ca obiect recuperare creanţe pentru debtioarea SC Razmer Comgen SRL; 
2. aprobă nivelul remuneraţiei avocatului Ghenciu Claudiu-Ionuţ, conform ofertei prezentate. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 27/18.02.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 18.02.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.02.2016, cu adresa nr. 
74/19.02.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 18.02.2016 a fost comunicat la adresa de 
mail a creditorului care a transmis punct de vedere în scris şi a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Razmer Comgen SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 28, din data de 18.02.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 18.02.2016, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Razmer Comgen SRL. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 29.02.2016, ora 1400, la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
având la ordinea de zi: 
„1. Confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 616/2015 
din şedinţa publică de la 14.12.2015 în dosarul nr. 3322/101/2014 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 29, din data de 19.02.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă cu cererea din data de 19.02.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul creanţelor 
împotriva debitoarei SC Razmer Comgen SRL, motiv pentru care lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Tabelului definitiv consolidat al creanţelor, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 22.02.2016. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 30, din data de 22.02.2016, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 22.02.2016, conform dovezii anexate. 
Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum 
urmează: 

Nr. crt. Numar dosar Obiect dosar Observaţii 

1. 3322/101/2014/a31 
Anulare operaţiune de 

compensare în temeiul art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 

Termen de judecată la data de 22.02.2016. 

Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei aflate pe rolul Curţii de Apel Craiova este prezentată în tabelul de 
mai jos: 

Nr. crt. Număr dosar Obiect dosar Observaţii 
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1. 3322/101/2014/a30 
Apel împotriva sentinţei prin 

care a fost dispusă deschiderea 
procedurii de faliment 

Termen de judecată la data de 10.03.2016. 

Situaţia dosarelor având ca obiect recuperarea creanţelor este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Debitor şi creanţă de încasat 
Număr dosar şi 
instanţa la care 
este înregistrat 

Observaţii 

1. 
Linzer Agro Trade România 

SRL 
12.197,06 lei 

1069/225/2015 
Judecătoria 

Drobeta-Turnu-
Severin 

Prin sentinţa nr. 892/09.09.2015 a fost respinsă 
acţiunea cu motivarea că pârâta a făcut dovada 

achitării debitului cu înscrisurile depuse la 
dosarul cauzei. 

 

2. 
Exrom SRL 
3.720,00 lei 

1067/225/2015 
Judecătoria 

Drobeta-Turnu-
Severin 

Prin sentinţa nr. 522/21.04.2015 a fost admisă 
acţiunea şi a fost obligată pârâta Exrom SRL să 

plătească reclamantei Razmer Comgen SRL suma 
de 3720 lei reprezentând contravaloarea  facturii 
nr. 0569/13.02.2013 şi dobândă legală de la data 

scadenţei până la data plăţii efective. 

3. 
Eco Pack Management SRL 

101.803,82 lei 

1064/225/2015 
Judecătoria 

Drobeta-Turnu-
Severin 

La termenul de judecată din 12.05.2015 
competenţa soluţionării cauzei a fost declinată în 

favoarea Curţii de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie a României 

4. 
Spedition Pera SRL 

2,666,00 lei 

1071/225/2015 
Judecătoria 

Drobeta-Turnu-
Severin 

La termenul de judecată la 20.01.2016 cauza a 
fost suspendată pentru necomunicarea de către 
reclamantă a răspunsului cu privire la achitarea 

debitului. Precizăm că am solicitat aceste 
informaţii debitorului Razmer Comgen SRL prin 

administrator special fără a primi în prezent 
niciun răspuns. 

5. 
Craicolect SRL 
136.803,82 lei 

1065/225/2015 
Judecătoria 

Craiova 

Prin sentinţa nr. 892/09.09.2015 pronunţată de 
Judecătoria Craiova a fost respinsă acţiunea cu 
motivarea că pârâta a făcut dovada compensării 
debitului cu ordinele de compensare depuse la 

dosarul cauzei. Administratorul judiciar a declarat 
apel. Până în prezent Tribunalul Dolj nu a stabilit 

termen de judecată a apelului. 
 

6. 
Ghirom Invest Muntenia SRL 

2.170,00 lei 

1068/225/2015 
Judecătoria 

Drobeta-Turnu-
Severin 

Prin sentinţa nr. 760/16.06.2015 pronunţată de 
Judecătoria Drobeta-Turnu-Severin a fost admisă 

acţiunea şi a fost obligată pârâta să plătească 
reclamantei suma de 2170 lei reprezentând 

contravaloare servicii de transport şi dobânda 
legală calculată de la data scadenţei până la data 

plăţii efective. 

7. 
I.B. Cargo SRL 

1.401,20 lei 

1070/225/2015 
Judecătoria 

Drobeta-Turnu-
Severin 

Prin sentinţa nr. 555/27.04.2015 a fost respinsă 
acţiunea cu motivarea că pârâta a făcut dovada 

achitării debitului în cursul judecării procesului. 

8. 
Dabit Farid Persoană fizică 

cetăţean străin 
4.600,00 lei 

1066/225/2015 
Judecătoria 

Drobeta-Turnu-
Severin 

Prin încheierea din 02.04.2015 a fost anulată 
cererea de chemare în judecată pentru neindicarea 

domiciliului pârâtului în cadrul procedurii de 
regularizare a cererii. 

În urma demersurilor efectuate, a fost constatat că 
cetăţeanul străin Dabit Farid nu mai figurează cu 
domiciliu sau reşedinţă pe teritoriul României. 

Situaţia dosarelor având ca obiect anulare acte frauduloase conform art. 79 – art. 80 din Legea nr. 85/2006 aflate în 
primă instanţă pe rolul Tribunalului Mehedinţi este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. crt. Număr dosar 
Operaţiunea de transfer patrimonial 

care face obiectul dosarului si 
Observaţii 
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valoarea bunurilor transferate 

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 
07.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

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 
07.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

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 
07.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

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 data de 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

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 
07.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

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 
07.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

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 data de 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

8. 3322/101/2014/a10 

Factura MH RZM 0706/15.02.2014 
 

Autotractor Mercedes Actros în 
valoare de 151.486 lei 

Termen de judecată la data de 
07.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

9. 3322/101/2014/a11 
Factura MH RZM 0707/17.02.2014 

 
Autotractor Renault în valoare de 

Termen de judecată la data de 
07.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 
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31.106 lei 
 

Semiremorca Koegel în valoare de 
9.264 lei 

 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

10. 3322/101/2014/a13 

Factura MH RZM 0709/01.03.2014 
 

Autovehicul Volvo  tip FL 618 în 
valoare de 23.690 lei 

Termen de judecată la data de 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

11. 3322/101/2014/a14 

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. 

Pârâta Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a formulat apel. 

Curtea de Apel Craiova a stabilit 
termen de judecată la data de 

24.03.2016. 

12. 3322/101/2014/a15 

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 data de 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

13. 3322/101/2014/a16 

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. 

Pârâta Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a formulat apel. 
Curtea de Apel Craiova nu a stabilit 

termen de judecată. 

14. 3322/101/2014/a17 

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 data de 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei, 
respectiv să comunice dacă cu extrasele 

de cont depuse s-a făcut dovada 
achitării efective a facturii fiscale şi a 

încasării preţului. 

15. 3322/101/2014/a18 

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. Pârâta Razmer Comgen 
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SRL prin administrator special a 
formulat apel. Curtea de Apel Craiova 

nu a stabilit termen de judecată. 

16. 3322/101/2014/a19 

Factura MH RZM 0718/13.03.2014 
 

Autoturism Daewoo Matiz în valoare 
de 3.718 lei 

Termen de judecată la data de 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei, 
respectiv să comunice dacă cu extrasele 

de cont depuse s-a făcut dovada 
achitării efective a facturii fiscale şi a 

încasării preţului. 

17. 3322/101/2014/a20 

Factura MH RECO 
201534/21.02.2014 

 
Autoutilitară Mercedes tip 1844LS în 

valoare de 165.875 lei 

Termen de judecată la data de 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

18. 3322/101/2014/a21 

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 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

19. 3322/101/2014/a22 

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 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

20. 3322/101/2014/a23 

Factura MH RECO 
201539/27.02.2014 

 
Autoturism VW Caddy în valoare de 

4.053 lei 

Termen de judecată la data de 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

21. 3322/101/2014/a24 

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 
21.03.2016, pentru când se va întocmi 
adresă către expertul contabil care, în 

funcţie de înscrisurile depuse de pârâta 
Razmer prin apărător urmează a le 

analiza şi a depune un răspunsul final 
cu privire la obiectul nr. 3 al expertizei. 

22. 3322/101/2014/a27 Factura fiscală seria MH RZM nr. Prin sentinţa nr. 577/23.11.2015 a fost 



10 

 

0596/13.02.2013 
 

Autoulitilară MAN în valoare de 
3.909 lei 

respinsă acţiunea pentru că în cursul 
procesului terţul dobânditor a plătit 

contravaloarea bunurilor. 
Sentinţa a rămas definitivă prin 

neapelare. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 22.02.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 
 


