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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr. 288, data emiterii 07.03.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3544/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Barbu Adela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Comat-Elconstruct SA, Cod de identificare fiscală 1606049, Sediul social: Drobeta-Turnu-Severin, 
Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/132/1991. 
4. Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, număr înregistrare 
RFO II - 0213, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, număr de 
ordine în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 272, reprezentată prin Motoi Gogu, Cabinet Individual de Insolvenţă 
Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Crişan, nr. 70, bl. M1, sc. 3, ap. 5, judeţul Mehedinţi membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, reprezentată 
pdin Grădinaru Valentina, Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 
15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu Emilşi Visal Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, 
număr înregistrare RFO II - 0248, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin str. Smârdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, 
ap. 2, judeţul Mehedinţi, reprezentată prin Ilie Laurenţiu, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel./fax 0252/328293. 
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant Insolvenţă 
SPRL şi Visal Consulting SPRL în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC Comat-Elconstruct SA, asociaţi prin 
contract de asociere, reprezentate legal prin Motoi Gogu, Grădinaru Valentina, Popescu Emil şi Ilie Laurenţiu în calitate 
de lichidatori judiciari ai debitorului SC Comat-Elconstruct SA, asociaţi prin contract de asociere, în baza sentinţei nr. 
204/26.04.2010 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 
3544/101/2009 în temeiul art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul asupra fondurilor 
obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 9 efectuate în condiţiile art. 
122 alin. (1) privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 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 asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 9 pentru 

debitorul SC Comat-Elconstruct SA 
Număr dosar 3544/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios administrativ, Judecător-sindic 
Adela Barbu. 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant 
Insolvenţă SPRL şi Visal Consulting SPRL 
Debitor: SC Comat Elconstruct SA. 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 29.03.2016-07.03.2017, a fost valorificat, prin 
licitaţie, bunul imobil existent în proprietatea debitoarei SC Comat-Elconstruct SA, respectiv * Teren intravilan in 
suprafata de 2001,16 mp, impreună cu constructiile: Cl-cabina poarta, C2-grup cazare, C3-magazie, C4-magazie, C5-
magazie, situate în comuna Isalnita, jud. Dolj, inscris in CF47/N Isalnita, având nr. cadastral 34*, grevat de sarcini în 
favoarea creditorului BRD GSG SA, la preţul de 40.162,50 lei (inclusiv TVA) din care TVA în sumă de 6.412,50 lei. 
De asemenea, a fost încasată suma de 595,00 lei, din care TVA 95,00 lei, reprezentând contravaloare caiet de sarcini. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În aceeaşi perioada s-au încasat disponibilităţi băneşti 
în sumă totală de 31.688,35 lei, după cum urmează: 
- recuperare creanţe – 13.144,45 lei; 
- încasat clienţi – 18.543,90 lei din care TVA în sumă de 3.000,00 lei. 
Valoarea totală a încasărilor în perioada 29.03.2016-07.03.2017 a fost de 72.445,85 lei, din care TVA 9.507,50 lei. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar – Potrivit sentinţei comerciale nr. 204 pronunţată în şedinţa 
publică din 26.04.2010, onorariul lichidatorului judiciar este de 10% din suma încasată din recuperarea creanţelor şi 
valorificarea bunurilor. 
Însumând sumele obţinute din valorificarea bunurilor cu cele încasate din recuperarea creanţelor reiese că în perioada 
29.03.2016-07.03.2017 s-au făcut încasări totale în sumă de 72.445,85 lei, din care TVA 9.507,50 lei. După scăderea 
TVA-ului din total încasări rezultă suma de 62.938,35 lei. Onorariul lichidatorului calculat la această sumă este de 
6.293,84 lei la care se adaugă TVA-ul de 1.195,83 lei. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art.121 alin. 1 pct. 1 şi 123 pct. 1 din Legea privind procedura 
insolvenţei – însumând soldul iniţial rămas după distribuirea sumelor înscrise în planul de distribuire nr. 8 (28.949,07 
lei) cu sumele încasate în perioada 29.03.2016-07.03.2017, rezultă un disponibil în sumă de 101.394,92 lei. După 
scăderea onorariului cuvenit lichidatorului judiciar şi a TVA-ului aferent rămâne un disponibil în sumă de 93.905,25 lei, 
utilizat după cum urmează: 
- plăţi ce au fost efectuate către creditori cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii 
curente (art. 49 şi 64 alin. 6 din Legea 85/2006) după cum urmează: 
- plăţi furnizori – 6.202,00 lei din care TVA în sumă de 498,63 lei (conform anexa nr. 1); 
- salarii –4.932,00 lei; 
- creanţe bugetare (contribuţii aferente bugetului de stat aferente procedurii) – 4.697,00 lei; 
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- comisioane bancare – 581,83 lei; 
- 2% fond lichidare – 1.260,66 lei; 
- TVA de plată din procedură – 7.813,00 lei. 
Total cheltuieli procedură – 25.486,49 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură în sumă de 25.486,49 lei, aferente perioadei 29.03.2016-07.03.2017, din 
disponibilul existent în sumă de 93.905,25 lei, rezultă un disponibil în sumă de 68.418,76 lei, care va fi distribuit după 
cum urmează: 
- BRD Groupe Societe Generale SA – 55.000,00 lei; 
Total sume distribuite – 55.000,00 lei. 
5. Alte menţiuni – Disponibilul în sumă de 13.418,76 lei (care include şi salariile distribuite şi neridicate) a rămas în 
contul societăţii urmând a fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor necesare continuării procedurii. 

Plan de distribuire între creditori nr. 9 
Număr dosar 3544/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic 
Adela Barbu. 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Consultant Insolvenţă SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă 
Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL. 
Debitor: SC Comat-Elconstruct SA 

 1. Creanţe garantate 

Nr. crt. Creditor Valoare creanţă 
acceptată 

Valoare creanţă rămasă Sumă distribuită 

 
1. 
 

 
B.R.D. Groupe Societe 
Generale SA 

 
4.236.251,66 lei 

 
3.513.886,06 lei 

 
55.000,00 lei 

 Total sume distribuite   55.000,00 lei 

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - Nu s-a repartizat suma de 13.418,76 lei (care 
include şi salariile distribuite şi neridicate) a rămas în contul societăţii urmând a fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor 
necesare continuării procedurii. 
Termen procedural: 13.03.2017. 

Lichidatori judiciari asociaţi: 
prin Yna Consulting SPRL 


