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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 51, data emiterii: 01.09.2016 

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 5 (cinci) 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. 12484/27.06.2016, a raportului 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1, nr. 44, din data de 22.06.2016, conform dovezii anexate 
Raportul de activitate, nr. 44, din data de 22.06.2016, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Razmer Comgen SRL. 
La data de 27.06.2016, 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 mobile 
rămase nevalorificate 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 27.06.2016, 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 11.07.2016, ora 1430. 
Pentru licitaţia publică cu strigare privind valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, din data de 
11.07.2016, 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 bunului 
mobil „Camere de supraveghere“ – 7 buc. – preţ pornire licitaţie 4.680,00 lei (exclusiv 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 565,00 lei cu chitanţa nr. 173/08.07.2016 (sumă depusă de lichidatorul judiciar în 
contul unic de insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar din data de 13.07.2016), conform documentelor de 
plată anexate, diferenţa de preţ pentru bunurile mobile în valoare de 5.051,00 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 5.051,00 lei, TVA inclus, cu chitanţa nr. 175/12.07.2016 (sumă depusă de lichidatorul judiciar în contul 
unic de insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar din data de 13.07.2016), conform dovezilor anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 4/12.07.2016, procesul verbal de predare primire din data de 13.06.2016 
şi factura fiscală nr. 21/12.07.2016 în sumă de 5.616,00 lei. 
Procesul verbal de licitaţie nr. 3/11.07.2016, actul de ajudecare nr. 4/12.07.2016, procesul verbal de predare primire din 
data de 13.06.2016 şi factura fiscală nr. 21/12.07.2016 în sumă de 5.616,00 lei, precum şi documentele de plată sunt 
anexate la prezentul raport. 
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Conform procesului verbal din data de 11.07.2016 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 25.07.2016, ora 1430. 
La data de 25.07.2016, 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 
rămase nevalorificate 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 25.07.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, urmând a publica un nou anunţ de vânzare. 
La data de 29.06.2016, 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-spălătorie cu 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 29.06.2016, 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 13.07.2016, ora 1430. 
De asemenea, în vederea valorificării bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la 
preţurile de pornire stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare, 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-spălătorie cu 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), 
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, au fost organizate licitaţii, după cum urmează: la data de 13.07.2016, ora 1430, la 
data de 27.07.2016, ora 1430 şi la data de 10.08.2016, ora 1430. 
Conform proceselor verbale din data de 13.07.2016, ora 1430, din data de 27.07.2016, ora 1430 şi din data de 10.08.2016, 
ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile 
oferite spre vânzare, urmând a publica un nou anunţ de vânzare. 
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 a licitaţiei reduse cu 25% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de 
vânzare, 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-spălătorie cu 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 117.787,50 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua plăţii), valoarea nu include TVA. 
De asemenea, au fost scoase la vânzare bunurile mobile rămase nevalorificate 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 şi imobile va avea loc în data de 24.08.2016, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 07.09.2016, ora 1430, la data de 21.09.2016, ora 
1430, la data de 05.10.2016, ora 1430, la data de 19.10.2016, ora 1430, respectiv la data de la data de 02.11.2016, 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. 
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. 
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 19.08.2016 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 19.08.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 2435/18.08.2016 în sumă de 780,00 
lei, care a fost achitată cu OP nr. 30/29.08.2016, conform dovezii anexate. 
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S-a primit de la Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor – Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General Serviciul 
– Comisariatul Judeţean Mehedinţi, adresa din data de 27.06.2016, întocmită cu ocazia controlului efectuat în data de 
27.06.2016 la punctul de lucru al SC Razmer Comgen SRL situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 8, 
jud. Mehedinţi, pe care o anexăm la prezentul raport. 
Cu ocazia controlului efectuat în data de 04.07.2016 de către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu-Jiu, s-a 
încheiat Procesul verbal nr. 2518/04.07.2016, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
Procesul verbal nr. 2518/04.07.2016, întocmit de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu-Jiu, însoţit de anexele 
la care se face trimitere în actul de control, a fost comunicat administratorului special al debitoarei sub semnătură de 
primire, cu adresa nr. 275/04.07.2016, conform dovezii anexate. 
S-a achitat rata la Poliţa de asigurare nr. IMM0295529906 în sumă de 618,00 lei către SC Allianz-Ţiriac Asigurări SA, 
cu OP nr. 16/07.07.2016, conform dovezii anexate. 
Având în vedere faptul că, hotărârea Adunării Creditorilor din data de 29.02.2016, care a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 4920/01.03.2016, nu a fost contestată în termenul legal de 3 (trei) zile prevăzut de art. 19 
alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea cererii de 
confirmare a lichidatorului judiciar, precum şi a onorariului acestuia, care a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi 
la data de 11.07.2016, conform dovezii anexate. 
Prin Încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu din 12.07.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
3322/101/2014 s-a dispus confirmarea calităţii de lichidator judiciar al SC Razmer Comgen SRL a Yna Consulting 
SPRL şi retribuţia acestuia, aşa cum a fost negociată, respectiv 1.500,00 lei lunar şi un procent de 4% exclusiv TVA din 
sumele distribuite către creditori. 
S-a primit de la Gorj Recycling Company SRL, adresa nr. 291/25.07.2016, prin care s-au solicitat informaţii cu privire 
la existenţa unei posibilităţi reale de recuperare a creanţei, de la SC Razmer Comgen SRL. 
Cu adresa nr. 297/28.07.2016 s-a formulat răspuns, prin care a comunicat că, în urma valorificării bunurilor existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, sumele încasate urmează a fi distribuite creditorului garantat BRD 
Groupe Societe Generale SA, iar eventualele sume care ar rămâne după acoperirea cheltuielilor de procedură, vor fi 
utilizate pentru plata creanţelor salariale şi eventual a creanţelor bugetare, apreciindu-se că nu vor rezulta sume care să 
poată fi distribuite creditorilor chirografari. 
După primirea rapoartelor de evaluare de la evaluatorul autorizat ec. Cojocaru Marian pentru bunurile mobile existente 
în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, nr. 215/11.08.2016 şi nr. 216/19.08.2016, lichidatorul judiciar a 
întocmit regulamentele de vânzare pentru bunurile 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. 
Rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, precum şi 
regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, sunt 
anexate la prezentul raport. 
S-au încheiat contractele de prestări servicii evaluare, nr. 202, din data de 27.06.2016 şi nr. 203, din data de 27.06.2016, 
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“. 
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 29.08.2016, 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 existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL, întocmite de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. 215/11.08.2016 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL; 
- raport de evaluare nr. 216/19.08.2016 privind bunurile mobile „Stocuri – Deşeuri plastic“ - existente în patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
Bunurile ce fac obiectul rapoartelor de evaluare supuse aprobării, au fost predate ulterior de către administratorul 
special. 
Rapoartele de evaluare şi regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Razmer Comgen SRL, prezentate spre aprobare, pot fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, 
www.ynaconsulting.ro. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 45, din data de 19.08.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 15316/22.08.2016, conform dovezii anexate şi a fost publicată şi poate fi vizualizată şi analizată şi pe 
site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
La data de 19.08.2016, s-a primit de la dl. Drotlef Walther-Ioan, o ofertă de preţ pentru bunurile mobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, precum şi dovada achitării în contul unic de insolvenţă al debitoarei a 
sumei de 27.570,00 lei, reprezentând garanţia de 10% pentru preţurile oferite. 
Oferta primită şi dovada achitării garanţiei de 10% din suma oferită, pot fi vizualizate pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.ynaconsulting.ro şi sunt anexate la prezentul raport. 
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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 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, 
având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea valorificării bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, 
prin licitaţie publică cu strigare, pornind de la valoarea de 275.700 lei exclusiv TVA (sumă oferită de către dl. Drotlef 
Walther-Ioan prin oferta înregistrată sub nr. 308/19.08.2016)“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 46, din data de 19.08.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 15331/22.08.2016, conform dovezii anexate şi a fost publicată şi poate fi vizualizată şi analizată şi pe 
site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
La data de 24.08.2016, 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 reduse cu 25% faţă de 
preţurile 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-spălătorie cu 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 117.787,50 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua plăţii), valoarea nu include TVA. 
Conform procesului verbal din data de 24.08.2016, 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 07.09.2016, ora 1430. 
La data de 24.08.2016, 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 
rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de pornire reduse cu 25% faţă de 
preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare. 
Conform procesului verbal din data 24.08.2016, 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 07.09.2016, ora 1430. 
La data de 29.08.2016, 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 existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL, întocmite de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. 215/11.08.2016 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL; 
- raport de evaluare nr. 216/19.08.2016 privind bunurile mobile „Stocuri – Deşeuri plastic“ - existente în patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile 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 29.08.2016, orele 1400 a trimis punct de vedere scris următorul creditor: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, punct de vedere 
scris cu adresa din data de 29.08.2016, 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 
29.08.2016 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, hotărăşte: 
1. Aprobă rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, 
întocmite de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. 215/11.08.2016 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
SRL; 
- raport de evaluare nr. 216/19.08.2016 privind bunurile mobile „Stocuri – Deşeuri plastic“ - existente în patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
2. Aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile 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. 47/29.08.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 29.08.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 30.08.2016, cu adresa nr. 
318/30.08.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 29.08.2016, a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Razmer 



5 

 

Comgen SRL şi a fost comunicat la adresa de mail a creditorului BRD GSG SA, care a transmis punct de vedere în 
scris, la data de 29.08.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 48, din data de 29.08.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15646/30.08.2016, 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. Cabină modulară – preţ pornire licitaţie 1.080,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Tăietor asfalt – preţ pornire licitaţie 600,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Instalaţie de reciclare PE PP – preţ pornire licitaţie 304.000,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Container - preţ pornire licitaţie 1.240,00 lei (exclusiv TVA); 
5. Container 18mc/BCS - preţ pornire licitaţie 4.000,00 lei (exclusiv TVA); 
6. Container Abroll BCS - preţ pornire licitaţie 5.300,00 lei (exclusiv TVA); 
7. Container Roll-OFF BC3 - preţ pornire licitaţie 2.430,00 lei (exclusiv TVA); 
8. Container MPC 37 BC 3 - preţ pornire licitaţie 10.780,00 lei (exclusiv TVA); 
9. Gunoiera Volvo DJ-10-WFN - preţ pornire licitaţie 16.800,00 lei (exclusiv TVA); 
10. Remorcă Rema DJ-10-DNO - preţ pornire licitaţie 1.900,00 lei (exclusiv TVA); 
11. Semiremorcă Van Hool DJ-09-JCO - preţ pornire licitaţie 4.030,00 lei (exclusiv TVA); 
12. Deşeu plastic măcinat – 99.560 kg - preţ pornire licitaţie 1,428 lei/kg; 
13. Deşeu plastic în amestec – 716.200 kg – preţ pornire licitaţie 0,637 lei/kg; 
14. Deşeu PE – 21.650 kg – preţ pornire licitaţie 1,050 lei/kg; 
15. Deşeu nesortat – 696.524 kg – preţ pornire licitaţie 0,525 lei/kg. 
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 19.09.2016, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 03.10.2016, ora 1430, la data de 17.10.2016, ora 1430, la 
data de 31.10.2016, ora 1430, la data de 14.11.2016, ora 1430, respectiv la data de 28.11.2016, 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 transmis spre publicare în ziarul de largă circulaţie Adevărul şi în ziarul local 
Piaţa Severineană, la data de 30.08.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 31.08.2016, 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 valorificării bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, 
prin licitaţie publică cu strigare, pornind de la valoarea de 275.700 lei exclusiv TVA (sumă oferită de către dl. Drotlef 
Walther-Ioan prin oferta înregistrată sub nr. 308/19.08.2016)“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data 
de 31.08.2016, orele 1400 a trimis punct de vedere scris următorul creditor: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, punct de vedere 
scris cu adresa din data de 29.08.2016, 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 
31.08.2016 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, hotărăşte: 
1. Aprobă ca modalitate de valorificare prin licitaţie publică cu strigare, preţul de pornire al acesteia să fie 275.700 
RON (exclusiv TVA), dar în prealabil să fie publicat anunţul într-un ziar local şi unul naţional, cu 7 zile înainte de 
organizarea licitaţiei, precum şi pe site-uri de publicitate. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 49/31.08.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 31.08.2016, ora 1400, precum şi punctul de vedere consemnat în procesul verbal, al creditorului BRD Groupe Societe 
Generale SA, este anexat la prezentul raport. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 31.08.2016, 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 BRD GSG SA, care a transmis punct de vedere în 
scris, la data de 31.08.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 50, din data de 31.08.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 31.08.2016, 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. 
Termen procedural: 24.10.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


