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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 284, data emiterii: 06.05.2016 

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 8 (opt) 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. 2607/08.02.2016, a raportului 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1, nr. 281, din data de 05.02.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul de activitate nr. 281, din data de 05.02.2016, a fost publicat pe site-ul lichidatorului judiciar Yna 
Consulting SPRL, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Comat-Elconstruct SA. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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: 
- Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, situat în str. Traian, nr. 124, înscris în 
CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr. cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 
pentru spaţiu comercial, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 
127.500,00 lei (exclusiv TVA); 
- Teren intravilan în suprafaţă de 2001,16 mp, împreună cu construcţiile: Cl-cabină poartă, C2-grup cazare, C3-
magazie, C4-magazie, C5-magazie, situate în comuna Işalnita, jud. Dolj, înscris in CF47/N Işalniţa, sub nr. cadastral 34, 
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 25.02.2016, orele 1430 la punctul de lucru al lichidatorului 
judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
24.03.2016, orele 1430, respectiv la data de 21.04.2016, orele 1430. 
Anunţul de vânzare a bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei a fost publicat în ziarele Piaţa Severineană 
din data de 05.02.2016 şi Adevărul din data de 05.02.2016, conform dovezilor anexate. 
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Pentru publicarea anunţului s-a achitat factura nr. 1723/05.02.2016 în sumă de 680,00 lei către SC Piaţa Severineană 
SRL cu OP nr. 6/16.02.2016, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 67/16.02.2016, comunicată la adresa de mail a SC Syntax SRL la data de 16.02.2016, lichidatorul judiciar 
a revenit la adresa nr. 6/12.01.2016, prin care a adus la cunoştinţă că, în situaţia în care, până la data de 19.02.2016, nu 
va proceda la ridicarea bunurilor mobile, care au fost lăsate în custodie de către SC Syntax SRL la SC Comat-
Elconstruct SA, se va aprecia că aceste bunuri nu mai sunt necesare pentru SC Syntax SRL, urmând a fi valorificate 
către o firmă specializată în achiziţionarea deşeurilor, pentru a putea elibera imobilul în vederea predării către noul 
proprietar. 
La data de 25.02.2016, 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: 
- Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, situat în str. Traian, nr. 124, înscris în 
CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr. cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 
pentru spaţiu comercial, valoarea de pornire a licitaţiei este de 127.500,00 lei (exclusiv TVA). 
- Teren intravilan în suprafaţă de 2001,16 mp, împreună cu construcţiile: Cl-cabină poartă, C2-grup cazare, C3-
magazie, C4-magazie, C5-magazie, situate în comuna Işalnita, jud. Dolj, înscris in CF47/N Işalniţa, sub nr. cadastral 34, 
valoarea de pornire a licitaţiei este de 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 bunurile 
mobile scoase la vânzare, conform procesului verbal încheiat la data de 25.02.2016, ora 1430 şi anexat la prezentul 
raport, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 24.03.2016, orele 1430. 
La data de 02.03.2016 a fost încheiat Procesul verbal de predare-primire şi scoatere din custodie, între SC Comat-
Elconstruct SA, în calitate de predător şi SC Syntax SRL, în calitate de primitor, prin care s-a procedat la stingerea 
procesului verbal de custodie nr. 905/23.04.2010 pentru marfa facturată cu facturile nr. 2001274/29.05.2009, nr. 
2001275/29.05.2009 şi nr. 1001329/29.05.2009, mărfurile fiind predate integral deţinătorului. 
Cu adresa nr. 69/17.02.2016, comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire administratorului special 
al debitoarei la data de 17.02.2016, respectiv dlui. Negroiu Constantin, lichidatorul judiciar a notificat acestuia vânzarea 
direct, urmată de supraofertă a bunului imobil, proprietatea SC Comat-Elconstruct SA, 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, 
pornind de la preţul de 3.800.000,00 lei exclusiv TVA. 
Pentru expedierea adresei nr. 69/17.02.2016 s-a achitat factura nr. 8811685/17.02.2016 în sumă de 6,30 lei către C.N. 
Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
Administratorul special a confirmat primirea adresei nr. 69/17.02.2016 la data de 23.02.2016 cu AR29906390225, 
conform dovezii anexate. 
La data de 01.03.2016, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, situat în mun. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Mehedinţi a fost organizată şedinţa de supraofertare bunului 
imobil *Sediu administrativ situat în Dr. Tr. Severin, Calea Timişoarei, nr. 210, compus din teren în suprafaţă totală de 
39.508,60 mp şi construcţii, identificate în 12 corpuri*, existent în patrimoniul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA. 
Anunţul privind supraofertarea, a bunului imobil *Sediu administrativ situat în Dr. Tr. Severin, Calea Timişoarei, nr. 
210, compus din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificate în 12 corpuri*, existent în 
patrimoniul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA, a fost publicat în ziarele Piaţa Severineană din data de 29.01.2016 şi 
Adevărul din data de 29.01.2016 şi afişat la sediul debitoarei, 
la sediul lichidatorului judiciar, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin - DITL. 
Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea şedinţei de supraofetare, nu s-a mai prezentat niciun ofertant cu excepţia SC 
Cottontex SRL, cu sediul social în Timişoara, str. Stan Vidrighin (fostă Calea Buziaşului), înmatriculată la O.R.C. de pe 
lângă Tribunalul Timiş sub nr. J35/1940/29.04.1993, cod de identificare fiscală RO 3977817, reprezentată legal prin 
director ing. Baeram Alin-Erol, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 500,00 lei (exclusiv TVA) şi a achitat 
garanţia de participare în cuantum de 10% din preţul fără TVA în sumă de 380.000,00 lei, cu OP nr. 7/29.01.2016, 
declarând că îşi menţine oferta iniţială în baza căreia s-a încheiat Promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare nr. 
1/26.01.2016. 
Având în vedere aceste aspecte, lichidatorul judiciar, constatând că nu mai există nicio ofertă pentru supraofertarea 
imobilului, a declarat adjudecatar Societatea Comercială Cottontex SRL, cu sediul social în Timişoara, str. Stan 
Vidrighin (fostă Calea Buziaşului), înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiş sub nr. J35/1940/29.04.1993, 
cod de identificare fiscală RO 3977817, reprezentată legal prin director ing. Baeram Alin-Erol, al bunului imobil *Sediu 
administrativ situat în Dr. Tr. Severin, Calea Timişoarei, nr. 210, compus din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp 
şi construcţii, identificat în 12 corpuri* după cum urmează: 
1. Carte Funciară nr 9435/N şi nr cadastral 3644 cu 
- teren intravilan - suprafaţa 2765,17 mp; 
2. Carte Funciară nr 4709/N şi nr cadastral 772/1 cu 
- 1CC - Teren intravilan - suprafaţa 32687,48 mp; 
3. Carte Funciară nr 4715/N şi nr cadastral 772/2 cu 
- C25 - Depozit înalt cu transportoare - suprafaţa construită la sol 1430,53 mp; 
- 25CC - Teren intravilan - suprafaţa 1430,53 mp; 
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4. Carte Funciară nr 4716/N şi nr cadastral 772/3 cu 
- C24 - Depozit Club - Construcţie adm P+2  suprafaţa construită la sol 153,87 mp; 
- 24CC - Teren intravilan - suprafaţa 153,87 mp; 
5. Carte Funciară nr 4717/N şi nr cadastral 772/4 cu 
- C26 - Construcţie adm P+3 - suprafaţa construită la sol 226,20 mp; 
- 26CC - Teren intravilan - suprafaţa 226,20 mp; 
6. Carte Funciară nr 4718/N şi nr cadastral 772/5 cu 
- C19’- Depozit Lacuri şi vopsele - suprafaţa construită la sol 606,12 mp; 
- 19'CC - Teren intravilan - suprafaţa 606,12 mp; 
7. Carte Funciară nr 4719/N şi nr cadastral 772/6 cu 
- C19 - Atelier mecanic - suprafaţa construită la sol 645,54 mp; 
- 19CC- Teren intravilan - suprafaţa 645,54 mp; 
8. Carte Funciară nr 4714/N şi nr cadastral 772/7 cu 
- C12 - Depozit Carbid - suprafaţa construită la sol 293,26 mp; 
- 12CC - Teren intravilan - suprafaţa 293,26 mp; 
9. Carte Funciară nr 4713/N şi nr cadastral 772/8 cu 
- C45 - Vestiare+birou - suprafaţa construită la sol 51,43 mp; 
- 45CC - Teren intravilan - suprafaţa 51,43 mp; 
10. Carte Funciară nr 4712/N şi nr cadastral 772/9 cu 
- C22 - Şopron depozitare - suprafaţa construită la sol 445,19 mp; 
- 22CC - Teren intravilan - suprafaţa 445,19 mp; 
11. Carte Funciară nr 4711/N şi nr cadastral 772/10 cu 
- C51 - Staţie pompe - suprafaţa construită la sol 52,82 mp; 
- C54 - Magazie construcţii - suprafaţa construită la sol 17,25 mp; 
- C56 - Birou construcţii - suprafaţa construită la sol 16,00 mp; 
- C55 - Bazin subteran - suprafaţa construită la sol 78,53 mp; 
- 51CC - Teren intravilan - suprafaţa 52,82 mp; 
- 54CC - Teren intravilan - suprafaţa 17,25 mp; 
- 56CC - Teren intravilan - suprafaţa 16,00 mp; 
- 55CC - Teren intravilan - suprafaţa 78,53 mp; 
12. Carte Funciară nr 4710/N şi nr cadastral 772/11 cu 
- C1 - Depozit carburanţi - suprafaţa construită la sol 39,21 mp; 
- 11CC - Teren intravilan - suprafaţa 39,21 mp*, la preţul de 3.800.000,00 lei exclusiv TVA. 
Valorificarea imobilului s-a făcut potrivit art. 331 alin. 2 lit. g) din Legea nr. 227/2015. 
Diferenţa de preţ în sumă de 3.420.000,00 lei va fi consemnată în termen de 30 de zile în contul unic de insolvenţă al 
debitoarei SC COMAT-ELCONSTRUCT SA, nr. RO37RNCB0179022643870148 deschis la Banca Comercială 
Română Drobeta-Turnu-Severin, potrivit art. 512 C. Proc. Civ.  
S-a atras atenţia adjudecatarului asupra consecinţei nedepunerii preţului, prevăzută de art. 513 C. Proc. Civ. 
Bunul imobil - *Sediu administrativ situat în Dr. Tr. Severin, Calea Timişoarei, nr. 210, compus din teren în suprafaţă 
totală de 39.508,60 mp şi construcţii se vinde liber de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, care prevede: „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale 
prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi 
de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu excepţia măsurilor asiguratorii instituite în cursul procesului penal“. 
Procesul verbal nr. 1 din data de 01.03.2016 este anexat la prezentul raport. 
De asemenea, Procesul verbal nr. 1/01.03.2016, încheiat cu ocazia şedinţei de supraofertare privind bunul imobil 
existent în patrimoniul debitoarei, a fost comunicat la adresa de mail a creditorului garantat Banca Comercială Română 
SA la data de 02.03.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a întocmit Notificarea privind opţiunea de taxare a operaţiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit f) 
din Codul fiscal, prin care a notificat că la valorificarea imobilului se vor aplica măsurile simplificate potrivit art. 331 
alin. 2 lit. G) din Legea nr. 227/2015, notificarea fiind înregistrată la registratura Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Mehedinţi sub nr. MHG-REG 14523/02.03.2016, conform dovezii anexate. 
Adjudecatarul bunului imobil *Sediu administrativ situat în Dr. Tr. Severin, Calea Timişoarei, nr. 210, compus din 
teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificat în 12 corpuri*, existent în patrimonial debitoarei, 
respectiv SC Cottontex SRL, a achitat şi diferenţa de preţ în cuantum de 3.420.000,00 lei, prin virament bancar, cu OP 
nr. 498/24.03.2016 şi OP nr. 499/24.03.2016, conform dovezilor anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/24.03.2016, procesul verbal de predare primire din data de 30.03.2016 
şi factura fiscală nr. 1488/24.03.2016, pentru bunul imobil *Sediu administrativ situat în Dr. Tr. Severin, Calea 
Timişoarei, nr. 210, compus din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificat în 12 corpuri* către 
SC Cottontex SRL în sumă de 3.800.000,00 lei, conform dovezilor anexate. 
La data de 24.03.2016 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Comat-Elconstruct SA, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi SC Cottontex SRL, în calitate de cumpărător, în baza procesului verbal nr. 
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1/01.03.2016 şi a actului de adjudecare nr. 2/24.03.2016, privind bunul imobil *Sediu administrativ situat în Dr. Tr. 
Severin, Calea Timişoarei, nr. 210, compus din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificat în 12 
corpuri*. Contractul de vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr. 640/24.03.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 24.03.2016, 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: 
- Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, situat în str. Traian, nr. 124, înscris în 
CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr. cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 
pentru spaţiu comercial, valoarea de pornire a licitaţiei este de 127.500,00 lei (exclusiv TVA). 
- Teren intravilan în suprafaţă de 2001,16 mp, împreună cu construcţiile: Cl-cabină poartă, C2-grup cazare, C3-
magazie, C4-magazie, C5-magazie, situate în comuna Işalnita, jud. Dolj, înscris in CF47/N Işalniţa, sub nr. cadastral 34, 
valoarea de pornire a licitaţiei este de 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 bunurile 
mobile scoase la vânzare, conform procesului verbal încheiat la data de 24.03.2016, ora 1430 şi anexat la prezentul 
raport, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 21.04.2016, orele 1430. 
În temeiul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între 
creditori, nr. 8, din data de 30.03.2016, pentru debitoarea SC Comat-Elconstruct SA, sume încasate din valorificarea 
următoarelor bunuri: 
- Sediu administrativ situat în Dr. Tr. Severin, Calea Timişoarei, nr. 210, compus din teren în suprafaţă totală de 
39.508,60 mp şi construcţii, identificate în 12 corpuri*, grevat de sarcini în favoarea creditorului Banca Comercială 
Română SA, la preţul de 3.800.000,00 lei; 
- deşeuri rezultate din casare bunuri mobile gajate în favoarea BRD – 20.287,37 lei din care TVA 1.269,91 lei. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori, nr. 8, 
din data de 30.03.2016 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 31.03.2016, cu adresa nr. 
129/31.03.2016, conform dovezii anexate. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea notificării privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea 
de creanţe, nr. 283, din data de 31.03.2016, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
6460/31.03.2016, conform dovezii anexate. 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe a 
fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, respectiv 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Comat-Elconstruct SA. 
Având în vedere că nu au fost formulate contestaţii împotriva Planului de distribuire între creditori, lichidatorul judiciar 
a procedat la distribuirea sumelor potrivit Raportui asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi 
planul de distribuire nr. 8, din data de 08.01.2016, conform documentelor de plată anexate. 
În vederea scoaterii din evidenţa fiscală a SC Comat-Elconstruct SA a bunului imobil Sediu administrativ situat în Dr. 
Tr. Severin, Calea Timişoarei, nr. 210, compus din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificat în 
12 corpuri* valorificat la licitaţia din data de 01.03.2016, lichidatorul judiciar a întocmit Declaraţia pentru scoaterea din 
evidenţă a bunurilor imobile – Persoane juridice, care a fost comunicată la nr. de fax. al Primăriei Municipiului 
Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, la data de 21.04.2016, conform dovezilor anexate. 
Având în vedere faptul că, împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.01.2016, prin care a fost aprobată 
casarea bunurilor mobile existente în patrimonial debitoarei, nu au fost formulat contestaţii, în termenul legal de 3 zile 
prevăzut de art. 19 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea Procesului verbal de casare a bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei. 
În urma casării a rezultat o cantitate de 31.740 kg deşeuri fier vechi, o cantitate de 780 kg deşeuri plastice, o cantitate de 
1.010 kg deşeuri electrice şi electronice şi o cantitate de 8.030 kg deşeu hârtie şi carton. 
Deşeurile rezultate au fost valorificate către firmele autorizate SC New Company Recycling SRL şi SC Genko Trading 
SRL, încasându-se suma de 12.696 lei pentru deseu fier vechi, suma de 312 lei pentru deşeuri plastice, suma de 303 lei 
pentru deşeuri electrice şi electronice şi suma de 240,90 lei pentru deşeuri hârtie şi carton. 
La data de 21.04.2016, 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: 
- Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, situat în str. Traian, nr. 124, înscris în 
CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr. cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 
pentru spaţiu comercial, valoarea de pornire a licitaţiei este de 127.500,00 lei (exclusiv TVA). 
- Teren intravilan în suprafaţă de 2001,16 mp, împreună cu construcţiile: Cl-cabină poartă, C2-grup cazare, C3-
magazie, C4-magazie, C5-magazie, situate în comuna Işalnita, jud. Dolj, înscris in CF47/N Işalniţa, sub nr. cadastral 34, 
valoarea de pornire a licitaţiei este de 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 bunurile 
mobile scoase la vânzare, conform procesului verbal încheiat la data de 21.04.2016, ora 1430 şi anexat la prezentul 
raport, urmând a publica un nou anunţ de vânzare. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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: 
- Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, situat în str. Traian, nr. 124, înscris în 
CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr. cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 
pentru spaţiu comercial, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 75% din valoarea de evaluare, respectiv 
127.500,00 lei (exclusiv TVA); 
- Teren intravilan în suprafaţă de 2001,16 mp, împreună cu construcţiile: Cl-cabină poartă, C2-grup cazare, C3-
magazie, C4-magazie, C5-magazie, situate în comuna Işalnita, jud. Dolj, înscris in CF47/N Işalniţa, sub nr. cadastral 34, 
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 12.05.2016, orele 1430 la punctul de lucru al lichidatorului 
judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
09.06.2016, orele 1430, respectiv la data de 07.07.2016, orele 1430. 
Anunţul de vânzare a bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei a fost publicat în ziarele Piaţa Severineană 
din data de 06.05.2016 şi Adevărul din data de 06.05.2016, conform dovezilor anexate, precum şi pe site-uri de 
publicitate. 
- 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 
înregistrat pe rolul 

Curtii de Apel 
Craiova 

SC Comat-Elconstruct SA a 
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. 

Prin Sentinţa nr. 2980/03.11.2014 a Tribunalului 
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. 
Recursul formulat de Primaria Drobeta-Turnu-
Severin – Direcţia de Impozite si Taxe Locale a 

fost admis de Curtea de Apel Craiova prin 
Decizia nr. 1478/08.04.2015 şi s-a dispus casarea 
sentinţei şi în rejudecare respingerea contestaţiei. 

- Raport privind stadiul cererilor de chemare în judecată promovate pentru recuperarea creanţelor la data de 09.05.2016 
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 a fost pusă în executare silită la BEJ 

Clement Gheorghe. 



6 

 

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 

Debitorul Casa Dei Sogni SRL a fost supus 
procedurii de faliment in dosarul nr. 

8569/101/2013 al Tribunalului Mehedinţi. Prin 
Sentinţa nr. 1/11.01.2016 pronunţată de 

Tribunalul Mehedinţi a fost dispusă închiderea 
procedurii falimentului şi radierea debitorului din 
registrul comerţului în temeiul art. 131 din Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

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 02.09.2016. 

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. 

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. Dosarul are termen de judecată 
la 16.06.2016 

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. 
La termenul de judecată din data de 11.04.2016, 

instanţa a dispus închiderea procedurii 
insolvenţei. 
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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 
19.05.2016. 

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 24.06.2016. 

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 
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 19.05.2016. 

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. 
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Dosarul are termen de judecată la 04.02.2016. 

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 02.06.2016. 

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. 
La termenul de judecată din data de 11.03.2016 

instanţa a dispus închiderea procedurii de 
insolvenţă. 

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 

Debitorul Vila Grup SRL a fost supus procedurii 
de faliment în dosarul nr. 5398/101/2013 al 

Tribunalului Mehedinţi. 
Prin Sentinţa nr. 428/21.09.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi a fost dispusă închiderea 

procedurii falimentului şi radierea debitorului din 
registrul comerţului. 

- 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 

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 să acordaţi termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
valorificarea bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 09.05.2016. 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant 

Insolvenţă SPRL şi Visal Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


