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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 56, data emiterii: 26.01.2017 

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 7 (şapte) 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. 19209/21.10.2016, a raportului 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1, nr. 51, din data de 01.09.2016, conform dovezii anexate. Raportul de activitate, nr. 54, din data de 19.10.2016, a fost 
publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - 
Documente Razmer Comgen SRL. 
S-a comunicat de către Tribunalul Mehedinţi, adresa nr. MH 72935 – 2016/20.12.2016 depusă la dosarul cauzei de 
D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, prin care s-a notificat efectuarea plăţilor 
către bugetul general consolidat al statului, a creanţelor exigibile la plată şi născute ulterior datei deschiderii procedurii 
de faliment în sumă de 250,00 lei, care se plătesc în temeiul art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, respectiv amenda contravenţională în sumă de 250,00 lei Seria R16 nr. 6384642/09.08.2016 încheiat de 
către C.N.A.D.N.R. SA, creanţe născute ulterior deschiderii procedurii falimentului. 
Cu chitanţa nr. 10000126686/21.12.2016 s-a achitat suma de 250,00 lei reprezentând contravaloare amenda 
contravenţională în sumă de 250,00 lei Seria R16 nr. 6384642/09.08.2016 încheiat de către C.N.A.D.N.R. SA, conform 
dovezii anexate. 
La data de 02.11.2016, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţul de pornire redus cu 25% faţă de preţul stabilit în 
raportul 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 157.050,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua plăţii), valoarea nu include TVA. 
Conform procesului verbal din data de 02.11.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
De asemenea, la data de 02.11.2016, 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, după 
cum urmează: 
- Instalaţie de reciclare PE PP – 1 buc - preţ pornire licitaţie 228.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- Gunoieră Volvo DJ-10-WFN – 1 buc - preţ pornire licitaţie 12.600,00 lei (exclusiv TVA); 
- Deşeu plastic măcinat – 99.560 Kg – preţ pornire licitaţie 1,07 lei/Kg; 
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- Deşeu plastic în amestec – 716.200 Kg – preţ pornire licitaţie 0,48 lei/Kg; 
- Deşeu PE – 21.650 Kg – preţ pornire licitaţie 0,79 lei/Kg; 
- Deşeu nesortat – preţ pornire licitaţie 0,39 lei/Kg. 
Conform procesului verbal din data de 02.11.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, urmând să publice 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 bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţul de pornire 
redus cu 30% faţă de preţul stabilit în raportul 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-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 146.580,00 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, la preţurile de pornire reduse cu 30% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform 
regulamentului de vânzare, respectiv: 
- Instalaţie de reciclare PE PP – 1 buc - preţ pornire licitaţie 212.800,00 lei (exclusiv TVA); 
- Gunoieră Volvo DJ-10-WFN – 1 buc - preţ pornire licitaţie 11.760,00 lei (exclusiv TVA); 
- Deşeu plastic măcinat – 99.560 Kg – preţ pornire licitaţie 1,00 lei/Kg; 
- Deşeu plastic în amestec – 716.200 Kg – preţ pornire licitaţie 0,45 lei/Kg; 
- Deşeu PE – 21.650 Kg – preţ pornire licitaţie 0,74 lei/Kg; 
- Deşeu nesortat – preţ pornire licitaţie 0,37 lei/Kg. 
Licitaţia pentru bunurile mobile şi imobile va avea loc în data de 21.12.2016, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 04.01.2017, ora 1430, la data de 18.01.2017, ora 
1430, la data de 01.02.2017, ora 1430, la data de 15.02.2017, ora 1430, respectiv la data de la data de 01.03.2017, 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 13.12.2016 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 13.12.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 2861/12.12.2016 în sumă de 743,00 
lei, care a fost achitată cu OP nr. 1/04.01.2017, conform dovezii anexate. 
La data de 21.12.2016, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţul de pornire redus cu 30% faţă de preţul stabilit în 
raportul 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 146.580,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include TVA. 
Conform procesului verbal din data de 21.12.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la 
data de 04.01.2017, ora 1430. 
În vederea valorificării bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei, la preţurile de pornire reduse cu 30% 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-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 146.580,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include TVA, la sediul 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 
04.01.2017, ora 1430 şi la data de 18.01.2017, ora 1430. 
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Conform proceselor verbale din data de 04.01.2017, ora 1430 şi din data de 18.01.2017, ora 1430, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a 
fi reluată, în aceleaşi condiţii la data de 01.02.2017, ora 1430. 
De asemenea, la data de 21.12.2016, 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 30% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum 
urmează: 
- Instalaţie de reciclare PE PP – 1 buc - preţ pornire licitaţie 212.800,00 lei (exclusiv TVA); 
- Gunoieră Volvo DJ-10-WFN – 1 buc - preţ pornire licitaţie 11.760,00 lei (exclusiv TVA); 
- Deşeu plastic măcinat – 99.560 Kg – preţ pornire licitaţie 1,00 lei/Kg; 
- Deşeu plastic în amestec – 716.200 Kg – preţ pornire licitaţie 0,45 lei/Kg; 
- Deşeu PE – 21.650 Kg – preţ pornire licitaţie 0,74 lei/Kg; 
- Deşeu nesortat – preţ pornire licitaţie 0,37 lei/Kg. 
Conform procesului verbal din data de 21.12.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că 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 04.01.2017, ora 1430. 
În vederea valorificării bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, la preţurile de pornire reduse cu 30% faţă 
de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare, respectiv, 
- Instalaţie de reciclare PE PP – 1 buc - preţ pornire licitaţie 212.800,00 lei (exclusiv TVA); 
- Gunoieră Volvo DJ-10-WFN – 1 buc - preţ pornire licitaţie 11.760,00 lei (exclusiv TVA); 
- Deşeu plastic măcinat – 99.560 Kg – preţ pornire licitaţie 1,00 lei/Kg; 
- Deşeu plastic în amestec – 716.200 Kg – preţ pornire licitaţie 0,45 lei/Kg; 
- Deşeu PE – 21.650 Kg – preţ pornire licitaţie 0,74 lei/Kg; 
- Deşeu nesortat – preţ pornire licitaţie 0,37 lei/Kg, la sediul 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 04.01.2017, ora 1430 şi la data de 18.01.2017, ora 1430. 
Conform proceselor verbale din data de 04.01.2017, ora 1430 şi din data de 18.01.2017, ora 1430, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că 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 01.02.2017, ora 1430. 
După expirarea termenului de apel pentru Sentinţele pronunţate în dosarele privind anulare acte frauduloase, 
lichidatorul judiciar s-a prezentat la grefa Tribunalului Mehedinţi în vederea constatării rămânerii definitive a acestor 
sentinţe, pe care le anexăm în copie la prezentul raport. 
Până la această dată, au fost recuperate de la SC BCA Vio Service SRL sumele înscrise în sentinţele pronunţate în 
dosarele ce au avut ca obiect anulare acte frauduloase, situaţia acestora fiind prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Nr. dosar Pârât Sentinţa 

Valoare de 
recuperat 
aferentă 
actului 

fraudulos 

Valoare 
cheltuieli 

de 
judecată 

Total 
valoare 

Valoare 
recuperată 

Data 
recuperării 

1 
3322/101/
2014/a7 

SC B.C.A. 
Vio Service 

SRL 

Sentinţa nr. 
114/2016 
pronunţată 

de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa 

publică din 
data de 

04.04.2016 

9.052,00 780,00 9.832,00 9.832,00 25.01.2017 

2 3322/101/20
14/a8 

SC B.C.A. 
Vio Service 

SRL 

Sentinţa nr. 
115/2016 
pronunţată 

de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa 

publică din 
data de 

04.04.2016 

4.411,00 780,00 5.191,00 5.191,00 25.01.2017 
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3 
3322/101/20

14/a10 

SC B.C.A. 
Vio Service 

SRL 

Sentinţa nr. 
116/2016 
pronunţată 

de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa 

publică din 
data de 

04.04.2016 

100.440,00 780,00 101.220,00 101.220,00 26.01.2017 

4 
3322/101/20

14/a11 

SC B.C.A. 
Vio Service 

SRL 

Sentinţa nr. 
70/2016 

pronunţată 
de 

Tribunalul 
Mehedinţi în 

şedinţa 
publică din 

data de 
07.03.2016 

4.960,00 700,00 5.660,00 5.660,00 12.12.2016 

5 
3322/101/20

14/a15 

SC B.C.A. 
Vio Service 

SRL 

Sentinţa nr. 
142/2016 
pronunţată 

de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa 

publică din 
data de 

18.04.2016 

3.720,00 780,00 4.500,00 4.500,00 02.12.2016 

6 
3322/101/20

14/a17 

SC B.C.A. 
Vio Service 

SRL 

Sentinţa nr. 
143/2016 
pronunţată 

de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa 

publică din 
data de 

18.04.2016 

2.480,00 780,00 3.260,00 3.260,00 23.11.2016 

7 
3322/101/20

14/a19 

SC B.C.A. 
Vio Service 

SRL 

Sentinţa nr. 
144/2016 
pronunţată 

de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa 

publică din 
data de 

18.04.2016 

2.480,00 780,00 3.260,00 3.260,00 16.11.2016 

8 
3322/101/20

14/a21 

SC B.C.A. 
Vio Service 

SRL 

Sentinţa nr. 
146/2016 
pronunţată 

de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa 

publică din 
data de 

18.04.2016 

11.160,00 780,00 11.940,00 11.940,00 19.01.2017 

 
Total 

  
138.703,00 6.160,00 144.863,00 144.863,00 

 
S-a primit de la BCA Vio Service SRL, adresa nr. 198/26.01.2017, prin care a solicitat un termen de maxim 30 zile în 
vederea predării bunurilor ce au făcut obiectul următoarelor dosare: 
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Nr. 
crt. 

Nr. dosar Pârât Sentinţa 
Bunul de 

urmează a fi 
restituit 

Nr. şi dată 
factură 
anulată 

Valoarea 
bunului 
conform 

sentinţă de 
recuperat 
aferentă 
actului 

fraudulos 

1. 3322/101/2014/a3 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
111/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
04.04.2016 

autoturism M1G, 
marca Audi Q7 
cu seria şasiu 

WAUZZAL98D
047406 

factura 
fiscală seria 
MH RZM 

nr. 
0699/03.02.

2014 

56.668,00 

2 3322/101/2014/a4 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
112/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
04.04.201 

autoutilitară 
Iveco Eurocargo 
75E13 cu seria 

şasiu 
ZCFA75902024

13245 

factura 
fiscală seria 
MH RZM 

nr. 
0700/04.02.

2014 

12.648,00 

3 3322/101/2014/a5 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
113/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
04.04.2016 

autoturism VW 
Golf cu seria 

şasiu 
WVWZZZ1KZ4

B019805 

factura 
fiscală seria 
MH RZM 

nr. 
0701/05.02.

2014 

7.440,00 

4 3322/101/2014/a6 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
139/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
18.04.2016 

autovehicul 
special N3G 

Scania P114 cu 
seria şasiu 

XLEP6X200044
70719 

factura 
fiscală seria 
MH RZM 

nr. 
0702/07.02.

2014 

54.560,00 

7 3322/101/2014/a9 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
140/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
18.04.2016 

autovehicul 
Mercedes Benz 
Sprinter cu seria 

şasiu 
WDB9036631R8

59091 

factura 
fiscală seria 
MH RZM 

nr. 
0705/13.02.

2014 

69.440,00 
autoutilitară NI 
Mercedes Benz 
Sprinter cu seria 

şasiu 
WDB9036631R8

42621 

10 
3322/101/2014/a1

3 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
141/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
18.04.2016 

autovehicul 
special N3 Volvo 

cu seria şasiu 
YB1E4C6A7VB

169781 

factura 
fiscală seria 
MH RZM 

nr. 
0709/01.03.

2014 

15.128,00 
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14 
3322/101/2014/a2

0 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
145/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
18.04.2016 

autovehicul 
Mercedes Benz 
Actros 1844 cu 

seria şasiu 
WDB9340421L1

77372 

factura 
fiscală seria 
MH RECO 

nr. 
201534/21.0

2.2014 

208.320,00 

16 
3322/101/2014/a2

2 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
147/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
18.04.2016 

autovehicul Opel 
Astra G Caravan 

cu seria şasiu 
WOLOTGF3532

031762 
factura 

fiscală seria 
MH RECO 

nr. 
201537/25.0

2.2014 

52.700,00 

autovehicul M1 
Opel Corsa cu 

seria şasiu 
WOLOXCF6824

157681 
autovehicul Opel 

Astra cu seria 
şasiu 

WOLOTGF4825
010576 

17 
3322/101/2014/a2

3 
SC B.C.A. Vio 
Service SRL 

Sentinţa nr. 
148/2016 

pronunţată de 
Tribunalul 

Mehedinţi în 
şedinţa publică 

din data de 
18.04.2016 

autoutilitară VW 
Caddy cu seria 

şasiu 
WV1ZZZ9KZ1R

520084 

factura 
fiscală seria 
MH RECO 

nr. 
201539/27.0

2.2014 

3.100,00 

 
Total 

    
480.004,00 

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. 2, din data de 27.01.2017, pentru debitoarea SC Razmer Comgen SRL (Raportul şi planul de distribuire 
vizează sumele obţinute din vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare a diverse bunuri mobile din patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL şi din încasare sume provenind din anulări acte frauduloase). 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori, nr. 2, 
din data de 27.01.2017 va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 30.01.2017. 
Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi este prezentată în tabelul de 
mai jos: 

Nr. 
crt. 

Număr dosar Obiect dosar Observaţii 

1. 3322/101/2014/a32 

Acţiune având ca obiect aprobare 
operaţiuni de compensare nr. 

2798595 din 01.07.2014, 
2798596din 02.07.2014, 
2798597 din 03.07.2014, 
2798598 din 04.07.2014, 
2798599 din 05.07.2014, 
2798600 din 07.07.2014, 
2798610 din 07.07.201 

La termenul de judecată de la data de 
16.01.2017 a fost dispusă suspendarea cauzei 
în temeiul art. 413 alin 1 pct. 1 C.pr. civ. până 

la soluţionarea dosarului nr. 
3322/101/2014/a31. 

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

Nr. 
crt. 

Număr dosar Obiect dosar Observaţii 

1. 3322/101/2014/a31 

Anulare operaţiune de 
compensare în temeiul art. 46 din 

Legea nr. 85/2006 
 

Apel declarat de administratorul special al 
debitorului împotriva sentinţei nr. 

266/19.09.2016 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi prin care a fost admisă cererea 

introductivă. 
Termen de judecată la data de 02.02.2017. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
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Termen procedural: 30.01.2017. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


