
1 

 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 44, data emiterii: 22.06.2016 

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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6706/04.04.2016, a raportului 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1, nr. 35, din data de 01.04.2016, conform dovezii anexate 
Raportul de activitate, nr. 35, din data de 01.04.2016, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Razmer Comgen SRL. 
Cu ocazia controlului efectuat în data de 04.04.2016 de către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu-Jiu, s-a 
încheiat Procesul verbal nr. 1304/04.04.2016, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
La data de 11.04.2016, 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 rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer 
Comgen SRL, întocmite de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. nr. 87/19.02.2016 privind bunul imobil „Proprietate imobiliară Teren şi construcţii, situată în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă de 12.704 mp având nr. cad. 
244 şi următoarele construcţii: C1-atelier mecanic cu nr. cad .244-C1, Sc = 1.032,41 mp, C2-magazie piese cu nr. Cad. 
244-C2, Sc = 169,70 mp , C3-centrală termică cu nr .cad. 244-C3, Sc = 46,18 mp, C4-magazie materiale cu nr. cad. 244-
C4, Sc = 102,73 mp, C5-ateliere cu nr. Cad. 244-C5, Sc = 22,07 mp, C6-spălătoriecu nr. Cad. 244-C6, Sc = 50,71 mp, 
C7- wc cu nr. Cad. 244-C7, Sc = 12,50 mp, C8-cabină poartă cu nr. cad .244-C8, Sc = 37,80 mp“ existent în proprietatea 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
- raport de evaluare nr. 151/23.03.2016 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Razmer Comgen SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data 
de 11.04.2016, 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. 3756/11.04.2016, care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 64,89645% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 
11.04.2016 ora 1400, cu un procent de 64,89645% 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. prorogă cu două săptămâni discutarea ordinii de zi, pentru a avea posibilitatea studierii rapoartelor de evaluare şi a 
exprimării unui punct de vedere pertinent. 
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Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 36/11.04.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 11.04.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 12.04.2016, cu adresa nr. 
178/12.04.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 11.04.2016, a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Razmer 
Comgen SRL şi a fost comunicat la adresa de mail a creditorului care a transmis punct de vedere scris. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 37, din data de 11.04.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7302/12.04.2016, 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. 
Având în vedere faptul că la şedinţa Adunării Creditorilor din data de 11.04.2016, Adunarea Creditorilor a hotărât 
prorogarea cu două săptămâni discutarea ordinii de zi, pentru a avea posibilitatea studierii rapoartelor de evaluare şi a 
exprimării unui punct de vedere pertinent, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 
25.04.2016, 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. Aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer 
Comgen SRL, întocmite de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. nr. 87/19.02.2016 privind bunul imobil „Proprietate imobiliară Teren şi construcţii, situată în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă de 12.704 mp având nr. cad 
.244 şi următoarele construcţii: C1-atelier mecanic cu nr. cad .244-C1, Sc = 1.032,41 mp, C2-magazie piese cu nr. cad 
.244-C2, Sc = 169,70 mp , C3-centrală termică cu nr .cad. 244-C3, Sc = 46,18 mp, C4-magazie materiale cu nr. cad .244-
C4, Sc = 102,73 mp, C5-ateliere cu nr. cad .244-C5, Sc = 22,07 mp, C6-spălătoriecu nr. Cad. 244-C6, Sc = 50,71 mp, 
C7- wc cu nr. cad .244-C7, Sc = 12,50 mp, C8-cabină poartă cu nr. cad .244-C8, Sc = 37,80 mp“ existent în proprietatea 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
- raport de evaluare nr. 151/23.03.2016 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Razmer Comgen SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 38, din data de 12.04.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 7297/12.04.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 38, din data de 12.04.2016, precum şi rapoartele de evaluare şi 
regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL, prezentate spre aprobare, au fost publicate şi pot fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 14.04.2016, lichidatorul judiciar a creditat debitoarea cu suma de 1.000,00 lei pentru plata deferenţei 
onorariului expertizelor pentru dosarele privind anularea actelor frauduloase. 
De asemenea, la data de 14.04.2016, lichidatorul judiciar a creditat debitoarea cu suma de 2.600,00 lei pentru plata 
rapoartelor de evaluare, conform dovezii anexate. 
Cu adresa fără număr din data de 12.04.2016, înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 184/15.04.2016, 
administratorul special al debitoarei a adus lămuriri cu privire la aspectele consemnate în raportul de activitate, depus la 
dosarul cauzei la termenul din data de 04.04.2016. 
Prin această adresă, administratorul special ne comunică balanţa de verificare actualizată la 31.02.2015 şi bilanţul 
întocmit la data de 31.12.2015, cu următoarele precizări: 
- sumele înscrise în contul 231 „Imobilizări corporale in curs“ în valoare de 215.704,25 lei au fost înregistrate în baza 
autorizaţiei pentru executarea lucrărilor „Construcţie hală depozitare deşeuri reciclabile“ pe imobilul proprietatea 
debitoarei situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi; 
- societatea a înregistrat, anterior datei de 31.12.2015, achiziţii de materii prime (deşeu plastic în amestec deşeu PE, 
deşeu nesortat) cu valoarea de inventar în sumă de 1.204.676,25 lei, precum şi mărfuri (deşeu plastic măcinat) la 
valoarea de inventar de 203.104,40 lei; 
Cu toate că, în adresă s-a trecut că se anexează listele de inventar pentru aceste produse, în realitate acestea nu a fost 
anexate şi nu au fost prezentate, până la această dată, lichidatorului judiciar. 
Referitor la soldul contului 5311 „Casa în lei“, potrivit balanţei de verificare refăcută pentru data de 31.12.2015, acesta 
este în sumă de 1.479,55 lei. 
Potrivit aceleaşi balanţe, administratorul special al debitoarei precizează că înscrisurile depuse sunt însuşite sub 
semnătură de firma de contabilitate şi reprezintă situaţia reală a disponibilităţilor băneşti ale societăţii. 
În urma adreselor făcute către administratorul special în vederea predării bunurilor pentru a fi evaluate de către 
evaluator, precizăm că acesta a contactat evaluatorul, i-a pus la dispoziţie o parte din bunurile nepredate până acum, în 
vederea întocmirii rapoartelor de evaluare. 
Prin adresa nr. 135/24.06.2016, evaluatorul Cojocaru Marian ne-a comunicat situaţia bunurilor puse la dispoziţie de 
către administratorul special în vederea evaluării acestora. 
Aşa cum reiese din această adresă, au fost puse la dispoziţie şi trei mijloace de transport, care au făcut obiectul unor 
acţiuni de anulare acte frauduloase asupra cărora instanţa s-a pronunţat prin Sentinţele pronunţate în dosarele nr. 
3322/101/2014/a14, nr. 3322/101/2014/a16 şi nr. 3322/101/2014/a18 care au rămas definitive prin respingerea apelului. 
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După predarea tuturor bunurilor şi finalizarea evaluării, lichidatorul judiciar urmează să convoace Adunarea 
Creditorilor în vederea aprobării acestor rapoarte de evaluare, a regulamentelor de vânzare şi a metodei de vânzare a 
bunurilor. 
La data de 25.04.2016, 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 rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer 
Comgen SRL, întocmite de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. nr. 87/19.02.2016 privind bunul imobil „Proprietate imobiliară Teren şi construcţii, situată în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă de 12.704 mp având nr. Cad. 
244 şi următoarele construcţii: C1-atelier mecanic cu nr. cad .244-C1, Sc = 1.032,41 mp, C2-magazie piese cu nr. Cad. 
244-C2, Sc = 169,70 mp , C3-centrală termică cu nr .cad. 244-C3, Sc = 46,18 mp, C4-magazie materiale cu nr. cad .244-
C4, Sc = 102,73 mp, C5-ateliere cu nr. cad .244-C5, Sc = 22,07 mp, C6-spălătoriecu nr. Cad. 244-C6, Sc = 50,71 mp, 
C7- wc cu nr. Cad. 244-C7, Sc = 12,50 mp, C8-cabină poartă cu nr. cad .244-C8, Sc = 37,80 mp“ existent în proprietatea 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
- raport de evaluare nr. 151/23.03.2016 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Razmer Comgen SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data 
de 25.04.2016, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, prin 
împuternicire avocaţială, prin punct de vedere scris cu adresa nr. 4295/25.04.2016, care deţine o creanţă garantată şi 
chirografară în procent de 64,89645% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Primăria Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dl. Istodor Alin, în calitate 
de delegat, care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,10728% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 
25.04.2016 ora 1400, cu un procent de 65,00373% 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 rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer 
Comgen SRL, întocmite de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian: 
- raport de evaluare nr. nr. 87/19.02.2016 privind bunul imobil „Proprietate imobiliară Teren şi construcţii, situată în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, compusă din teren în suprafaţă de 12.704 mp având nr. cad 
.244 şi următoarele construcţii: C1-atelier mecanic cu nr. cad .244-C1, Sc = 1.032,41 mp, C2-magazie piese cu nr. cad 
.244-C2, Sc = 169,70 mp , C3-centrală termică cu nr .cad. 244-C3, Sc = 46,18 mp, C4-magazie materiale cu nr. cad .244-
C4, Sc = 102,73 mp, C5-ateliere cu nr. cad .244-C5, Sc = 22,07 mp, C6-spălătoriecu nr. Cad. 244-C6, Sc = 50,71 mp, 
C7- wc cu nr. cad .244-C7, Sc = 12,50 mp, C8-cabină poartă cu nr. cad .244-C8, Sc = 37,80 mp“ existent în proprietatea 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
- raport de evaluare nr. 151/23.03.2016 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL; 
2. Aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer 
Comgen SRL, precum şi metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 39/25.04.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 25.04.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 26.04.2016, cu adresa nr. 
193/26.04.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 25.04.2016, 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. 40, din data de 26.04.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8249/26.04.2016, 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 conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de 
pornire stabilite în rapoartele de evaluare, respectiv: 
1. *Proprietate imobiliară Teren şi construcţii, situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
compusă din teren în suprafaţă de 12.704 mp având nr. cad .244 şi următoarele construcţii: C1-atelier mecanic cu nr. 
Cad. 244-C1, Sc = 1.032,41 mp, C2-magazie piese cu nr. Cad. 244-C2, Sc = 169,70 mp , C3-centrală termică cu nr. cad. 
244-C3, Sc = 46,18 mp, C4-magazie materiale cu nr. Cad. 244-C4, Sc = 102,73 mp, C5-ateliere cu nr. Cad. 244-C5, Sc = 
22,07 mp, C6-spălătoriecu nr. Cad. 244-C6, Sc = 50,71 mp, C7- wc cu nr. cad .244-C7, Sc = 12,50 mp, C8-cabină poartă 
cu nr. Cad. 244-C8, Sc = 37,80 mp* – preţ pornire licitaţie 209.400,00 euro (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile imobile va avea loc în data de 01.06.2016, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 15.06.2016, ora 1430, la data de 29.06.2016, ora 1430, la 
data de 13.07.2016, ora 1430, la data de 27.07.2016, ora 1430, respectiv la data de la data de 10.08.2016, ora 1430, la 
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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. 
În vederea expunerii pe piaţă a bunului imobil aflat în proprietatea debitoarei SC Razmer Comgen SRL, lichidatorul 
judiciar a comandat la firmă specializată un banner, care a fost amplasat într-un loc cu vizibilitate mărită. 
De asemenea, au fost scoase la vânzare bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL. 
Lista cu bunurile mobile scoase la vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 16.05.2016, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 30.05.2016, ora 1430, la data de 13.06.2016, ora 1430, la 
data de 27.06.2016, ora 1430, la data de 11.07.2016, ora 1430, respectiv la data de 25.07.2016, ora 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. 
Lichidatorul judiciar a somat pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor să anunţe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 28.04.2016 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 29.04.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 2011/28.04.2016 în sumă de 913,00 
lei, care urmează a fi achitată pe măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare. 
Cu ocazia controlului efectuat de către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu-Jiu, s-a încheiat Procesul verbal 
nr. 1861/13.05.2016, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
După primirea raportului de evaluare de la evaluatorul autorizat ec. Cojocaru Marian, şi pentru bunurile mobile *Nacela 
(platformă de ridicat)* şi *Semiremorca*, existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, nr. 182, din 
data de 09.05.2016, lichidatorul judiciar a întocmit regulamentele de vânzare pentru aceste bunuri mobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Razmer Comgen SRL. 
Raportul de evaluare pentru bunurile mobile *Nacela (platformă de ridicat)* şi *Semiremorca* existente în patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL, precum şi regulamentul de vânzare pentru aceste bunuri mobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 27.06.2016. 
S-a încheiat contractul de prestări servicii evaluare, nr. 182, din data de 06.05.2016, între Cojocaru Marian – expert 
evaluator autorizat, în calitate de prestator şi SC Razmer Comgen SRL, reprezentată prin lichidator judiciar, în calitate 
de beneficiar, obiectul contractului fiind „evaluarea bunurilor mobile“, iar preţul prestaţiei fiind de 1.000,00 lei. 
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 25.05.2016, 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. Aprobarea raportului de evaluare pentru bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, întocmit de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. 182/09.05.2016 bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente 
în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie 
publică cu strigare“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 41, din data de 16.05.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 9498/16.05.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 41, din data de 16.05.2016, precum şi raportul de evaluare şi 
regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, 
prezentate spre aprobare, au fost publicate şi pot fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, 
www.ynaconsulting.ro. 
La data de 25.05.2016, 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 raportului de evaluare pentru bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, întocmit de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. 182/09.05.2016 bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente 
în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie 
publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data 
de 25.05.2016, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, prin 
împuternicire avocaţială, prin punct de vedere scris cu adresa nr. 5492/25.02.2016, care deţine o creanţă garantată şi 
chirografară în procent de 64,89645% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
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2. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă bugetară în 
procent de 1,09961% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 
25.05.2016 ora 1400, cu un procent de 65,99606% 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 raportul de evaluare pentru bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, întocmit de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. 182/09.05.2016 bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
2. Aprobă regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile – Nacela (Platforma ridicat) şi Semiremorcă - existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică 
cu strigare. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 42/25.05.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 25.05.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 26.05.2016, cu adresa nr. 
222/26.05.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 25.05.2016, 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. 43, din data de 25.05.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10304/26.05.2016, 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 conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de 
pornire stabilite în rapoartele de evaluare, respectiv: 
1. Nacela (Platforma ridicat) – preţ pornire licitaţie 2.200,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Semiremorca Furgon – preţ pornire licitaţie 2.120,00 lei. 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 13.06.2016, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 27.06.2016, ora 1430, la data de 11.07.2016, ora 1430, la 
data de 25.07.2016, ora 1430, la data de 08.08.2016, ora 1430, respectiv la data de 22.08.2016, ora 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. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 27.05 şi în ziarul local 
Piaţa Severineană din data 27.05.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 2119/27.05.2016 în sumă de 503,00 
lei, care urmează a fi achitată pe măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare. 
La data de 01.06.2016, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor 
imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de pornire stabilite în rapoartele de 
evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. *Proprietate imobiliară Teren şi construcţii, situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
compusă din teren în suprafaţă de 12.704 mp având nr. cad .244 şi următoarele construcţii: C1-atelier mecanic cu nr. 
Cad. 244-C1, Sc = 1.032,41 mp, C2-magazie piese cu nr. Cad. 244-C2, Sc = 169,70 mp , C3-centrală termică cu nr. cad. 
244-C3, Sc = 46,18 mp, C4-magazie materiale cu nr. Cad. 244-C4, Sc = 102,73 mp, C5-ateliere cu nr. Cad. 244-C5, Sc = 
22,07 mp, C6-spălătoriecu nr. Cad. 244-C6, Sc = 50,71 mp, C7- wc cu nr. cad .244-C7, Sc = 12,50 mp, C8-cabină poartă 
cu nr. Cad. 244-C8, Sc = 37,80 mp* – preţ pornire licitaţie 209.400,00 euro (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 01.06.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 15.06.2016, ora 1430. 
De asemenea, la data de 15.06.2016, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de pornire 
stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. *Proprietate imobiliară Teren şi construcţii, situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
compusă din teren în suprafaţă de 12.704 mp având nr. cad .244 şi următoarele construcţii: C1-atelier mecanic cu nr. 
Cad. 244-C1, Sc = 1.032,41 mp, C2-magazie piese cu nr. Cad. 244-C2, Sc = 169,70 mp , C3-centrală termică cu nr. cad. 
244-C3, Sc = 46,18 mp, C4-magazie materiale cu nr. Cad. 244-C4, Sc = 102,73 mp, C5-ateliere cu nr. Cad. 244-C5, Sc = 
22,07 mp, C6-spălătoriecu nr. Cad. 244-C6, Sc = 50,71 mp, C7- wc cu nr. cad .244-C7, Sc = 12,50 mp, C8-cabină poartă 
cu nr. Cad. 244-C8, Sc = 37,80 mp* – preţ pornire licitaţie 209.400,00 euro (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 15.06.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 29.06.2016, ora 1430. 
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La data de 16.05.2016, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de pornire stabilite în rapoartele de evaluare, 
conform regulamentului de vânzare. 
Conform procesului verbal din data 16.05.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 30.05.2016, ora 1430. 
De asemenea, la data de 30.05.2016, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de pornire 
stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare. 
Conform procesului verbal din data 30.05.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 13.06.2016, ora 1430. 
Pentru licitaţia publică cu strigare privind valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, care va avea loc la 
data de 13.06.2016, ora 1430, s-a înscris un ofertant, respectiv dl. Drotlef Walther-Ioan, domiciliat în municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, Bld. Aluniş, nr. 5, bl. VD3, sc. 3, et. 2, ap. 15, judeţul Mehedinţi, CNP 1750130250531, ce se 
legitimează cu CI seria MH nr. 316887 emisă de SPCLEP Drobeta Turnu Severin la data de 22.03.2010, pentru 
achiziţionarea unor bunuri mobile în sumă totală de 9.132,00 lei (inclusiv TVA), care achiziţionat caietul de sarcini în 
sumă de 120,00 lei (inclusiv TVA) cu chitanţa nr. 168/10.06.2016 (sumă depusă de lichidatorul judiciar în contul unic 
de insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar din data de 13.06.2016) şi a depus garanţia de participare la licitaţie 
în valoare de 770,00 lei cu chitanţa nr. 169/10.06.2016 (sumă depusă de lichidatorul judiciar în contul unic de 
insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar din data de 13.06.2016), conform documentelor de plată anexate,  
diferenţa de preţ pentru bunurile mobile în valoare 8.362,00 lei, TVA inclus, urmând fi depusă în termen de 5 (cinci) 
zile, în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Razmer Comgen SRL, potrivit art. 444 alin. 1 C.pr.civ. 
S-a atras atenţia adjudecatarului asupra sancţiunii nedepunerii preţului, prevăzută de art. 444 alin. 2 C.pr.civ. 
Adjudecatarul bunurilor mobile menţionate mai sus, respectiv dl. Drotlef Walther-Ioan a achitat şi diferenţa de preţ în 
cuantum de 8.362,00 lei cu chitanţa nr. 170/13.06.2016 (sumă depusă de lichidatorul judiciar în contul unic de 
insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar din data de 13.06.2016), conform dovezilor anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/13.06.2016, procesul verbal de predare primire din data de 13.06.2016 
şi factura fiscală nr. 19/13.06.2016 în sumă de 9.132,00 lei 
Conform procesului verbal din data de 13.06.2016 ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că pentru celelalte 
patru mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei, nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile 
mobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 27.06.2016, ora 1430. 
Pentru termenul din data de 02.06.2016 privind dosarul nr. 3322/101/2014/a29, lichidatorul judiciar a formulat 
Concluzii, prin care a solicitat respectuos instanţei să dispună respingerea apelurilor declarate de SC Razmer Comgen 
SL, prin administrator special şi SC Avido-Plast SRL împotriva Sentinţei nr. 71/07.03.2016 pronunţate de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr. 3322/101/2014/a29, Concluzii care au fost comunicate la nr. de fax al Curţii de Apel Craiova la 
data de 02.06.2016, 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 12.09.2016. 

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

Nr. crt. Numar dosar Obiect dosar Observaţii 

1. 3322/101/2014/a30 
Apel împotriva sentinţei prin 

care a fost dispusă deschiderea 
procedurii de faliment 

Prin Decizia nr. 238/10.03.2016 pronunţată 
de Curtea de Apel Craiova a fost respins 

apelul declarat de administratorul special al 
debitoarei. 

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 
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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. Prin Decizia nr. 354/09.05.2016 
pronunţată  de Tribunalul Dolj a fost 

respins apelul. 
 

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 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 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
111/04.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 
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2. 3322/101/2014/a4 

Factura MH RZM 
0700/04.02.2014 

 
Autoutilitara Iveco in valoare de 

21.104 lei 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
112/04.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

3. 3322/101/2014/a5 

Factura MH RZM 
0701/05.02.2014 

 
Autoturism VW Golf in valoare 

de 10.760 lei 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
113/04.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

4. 3322/101/2014/a6 

Factura MH RZM 
0702/07.02.2014 

 
Autospecială gunoieră Scania în 

valoare de 23.196 lei 
 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
139/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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 

 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
114/04.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
115/04.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
140/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

8. 3322/101/2014/a10 

Factura MH RZM 
0706/15.02.2014 

 
Autotractor Mercedes Actros în 

valoare de 151.486 lei 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
116/04.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

9. 3322/101/2014/a11 

Factura MH RZM 
0707/17.02.2014 

 
Autotractor Renault în valoare de 

31.106 lei 
 

Semiremorca Koegel în valoare 
de 9.264 lei 

 

Prin Sentinţa nr. 70/07.03.2016 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. 

Sentinţa nu a fost apelată. 

10. 3322/101/2014/a13 

Factura MH RZM 
0709/01.03.2014 

 
Autovehicul Volvo  tip FL 618 în 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
141/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 
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valoare de 23.690 lei stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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. 

Prin Decizia nr. 317/24.03.2016 
pronunţată de Curtea de Apel Craiova a 

fost respins apelul. 

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 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
142/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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. Prin 
Decizia nr. 318/24.03.2016 pronunţată de 

Curtea de Apel Craiova a fost respins 
apelul. 

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 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
143/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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

termen de judecată. 
Pârâta Razmer Comgen SRL prin 

administrator special a formulat apel. Prin 
Decizia nr. 318/24.03.2016 pronunţată de 

Curtea de Apel Craiova a fost respins 
apelul. 

16. 3322/101/2014/a19 

Factura MH RZM 
0718/13.03.2014 

 
Autoturism Daewoo Matiz în 

valoare de 3.718 lei 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
144/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
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Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

17. 3322/101/2014/a20 

Factura MH RECO 
201534/21.02.2014 

 
Autoutilitară Mercedes tip 

1844LS în valoare de 165.875 lei 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
145/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
146/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
147/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

20. 3322/101/2014/a23 

Factura MH RECO 
201539/27.02.2014 

 
Autoturism VW Caddy în valoare 

de 4.053 lei 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
148/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

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 

Acţiunea a fost admisă prin Sentinţa nr. 
149/18.04.2016 pronunţată de Trbunalul 

Mehedinţi. SC Razmer Comgen SRL prin 
administrator special a declarat apel, fiind 

stabilit termen de judecată la Curtea de 
Apel Craiova în data de 30.06.2016. 

22. 3322/101/2014/a27 

Factura fiscală seria MH RZM 
nr. 0596/13.02.2013 

 
Autoutilitară 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. 
Sentinţa a rămas definitivă prin neapelare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 27.06.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


