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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 68, data emiterii: 29.06.2017 

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 6 (şase) 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. 7132/10.04.2017, a raportului 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1, nr. 59, din data de 07.04.2017, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 59, din data de 07.04.2017, 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 12.04.2017, 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 40% 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 125.640,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include TVA. 
Conform procesului verbal din data de 12.04.2017, 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 26.04.2017, ora 1430. 
De asemenea, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 
20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, în vederea valorificării bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei SC 
Razmer Comgen SRL, la preţul de pornire redus cu 40% 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 125.640,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include TVA, 
au fost organizate licitaţii, după cum urmează: la data de 26.04.2017, ora 1430, la data de 10.05.2017, ora 1430 şi la data 
de 24.05.2017, ora 1430. 
Conform proceselor verbale din data de 26.04.2017, ora 1430, din data de 10.05.2017, ora 1430 şi din data de 24.05.2017, 
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. 
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La data de 12.04.2017, 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 40% 
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 182.400,00 lei (exclusiv TVA); 
- Gunoieră Volvo DJ-10-WFN – 1 buc - preţ pornire licitaţie 10.080,00 lei (exclusiv TVA); 
- Deşeu plastic măcinat – 99.560 Kg – preţ pornire licitaţie 0,86 lei/Kg; 
- Deşeu plastic în amestec – 716.200 Kg – preţ pornire licitaţie 0,38 lei/Kg; 
- Deşeu PE – 21.650 Kg – preţ pornire licitaţie 0,63 lei/Kg; 
- Deşeu nesortat – preţ pornire licitaţie 0,32 lei/Kg. 
Conform procesului verbal din data de 12.04.2017, 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 26.04.2017, ora 1430. 
De asemenea, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 
20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, în vederea valorificării bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de pornire reduse cu 40% faţă de preţurile stabilite în raportul de 
evaluare, conform regulamentului de vânzare, respectiv: 
- Instalaţie de reciclare PE PP – 1 buc - preţ pornire licitaţie 182.400,00 lei (exclusiv TVA); 
- Gunoieră Volvo DJ-10-WFN – 1 buc - preţ pornire licitaţie 10.080,00 lei (exclusiv TVA); 
- Deşeu plastic măcinat – 99.560 Kg – preţ pornire licitaţie 0,86 lei/Kg; 
- Deşeu plastic în amestec – 716.200 Kg – preţ pornire licitaţie 0,38 lei/Kg; 
- Deşeu PE – 21.650 Kg – preţ pornire licitaţie 0,63 lei/Kg; 
- Deşeu nesortat – preţ pornire licitaţie 0,32 lei/Kg, 
au fost organizate licitaţii, după cum urmează: la data de 26.04.2017, ora 1430, la data de 10.05.2017, ora 1430 şi la data 
de 24.05.2017, ora 1430. 
Conform proceselor verbale din data de 26.04.2017, ora 1430, din data de 10.05.2017, ora 1430 şi din data de 24.05.2017, 
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. 
La data de 20.04.2017, 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 – Mijloace de transport - existente în patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL, întocmit de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. 51/06.04.2017 privind bunurile mobile – Mijloace de transport - existente în patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile – Mijloace de transport - 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 20.04.2017, 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 20.04.2017, 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 
20.04.2017, 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. aprobă raportul de evaluare pentru bunurile mobile – Mijloace de transport - existente în patrimoniul debitoarei SC 
Razmer Comgen SRL, întocmit de evaluator autorizat – ec. Cojocaru Marian, respectiv: 
- raport de evaluare nr. 51/06.04.2017 privind bunurile mobile – Mijloace de transport - existente în patrimoniul 
debitoarei SC Razmer Comgen SRL; 
2. aprobă regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile – Mijloace de transport - 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. 60/20.04.2017, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 20.04.2017, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.04.2017, cu adresa nr. 
80/21.04.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 20.04.2017, a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Razmer 
Comgen. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 61, din data de 20.04.2017, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7899/24.04.2017, 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 bunului mobile – mijloace de transport - existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen 
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SRL, la preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea 
Creditorilor în şedinţa din data de 20.04.2017, respectiv: 
1. Autoturism AUDI Q7 (MH-05-DIM) – preţ pornire licitaţie 33.740,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Autoutilitară IVECO Eurocargo (MH-05-CET) – preţ pornire licitaţie 11.810,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Autoturism VW Golf (MH-05-CGP) – preţ pornire licitaţie 6.400,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter 311 (MH-05-DEY) – preţ pornire licitaţie 15.870,00 lei (exclusiv TVA); 
5. Autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter 313 (MH-05-CEM) – preţ pornire licitaţie 12.060,00 lei (exclusiv TVA); 
6. Autovehicul special gunoiera VOLVO (DJ-10-MUZ) – preţ pornire licitaţie 13.805,00 lei (exclusiv TVA); 
7. Autoturism OPEL Astra Caravan (MH-05-CEV) – preţ pornire licitaţie 6.290,00 lei (exclusiv TVA); 
8. Autoturism OPEL Corsa (MH-05-CEU) – preţ pornire licitaţie 6.950,00 lei (exclusiv TVA); 
9. Autoturism OPEL Astra (MH-05-CEW) – preţ pornire licitaţie 6.495,00 lei (exclusiv TVA); 
10. Autoutilitara VW Caddy  – preţ pornire licitaţie 2.860,00 lei (exclusiv TVA) 
Licitaţia pentru bunurile mobile şi imobile va avea loc în data de 15.03.2017, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 29.03.2017, ora 1430, la data de 12.04.2017, ora 
1430, la data de 26.04.2017, ora 1430, la data de 10.05.2017, ora 1430, respectiv la data de la data de 24.05.2017, 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. 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 10.05.2017, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 24.05.2017, ora 1430, la data de 07.06.2017, ora 1430, la 
data de 21.06.2017, ora 1430, la data de 05.07.2017, ora 1430, respectiv la data de 19.07.2017, 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. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 24.04.2017 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data de 25.04.2017, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, conform dovezilor anexate. Pentru publicarea anunţului s fost emisă de către Piaţa Severineană 
SRL factura nr. 394/24.04.2017 în sumă de 628,00 lei, care a fost achitată cu OP nr. 6/28.04.2017, conform dovezii 
anexate. 
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 08.06.2017, 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 reducerii cu 50% a preţurilor de pornire a licitaţiei faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare 
pentru bunul imobil şi bunurile mobile (care au făcut obiectul Rapoartelor de evaluare nr. 215/11.08.2016 şi nr. 
216/19.08.2016), rămase nevalorificate în proprietatea debitoarei SC Razmer Comgen SRL“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 62, din data de 26.05.2017, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 10506/26.05.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 62, din data de 26.05.2017, a fost publicată şi poate fi consultată şi 
analizată pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 08.06.2017, 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 reducerii cu 50% a preţurilor de pornire a licitaţiei faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare 
pentru bunul imobil şi bunurile mobile (care au făcut obiectul Rapoartelor de evaluare nr. 215/11.08.2016 şi nr. 
216/19.08.2016), rămase nevalorificate în proprietatea debitoarei SC Razmer Comgen SRL“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data 
de 08.06.2017, 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 08.06.2017, 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 
08.06.2017, 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. prorogarea punctului de pe ordinea de zi şi reconvocarea Adunării Creditorilor pentru a doua parte a lunii. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 63/08.06.2017, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 08.06.2017, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 09.06.2017, cu adresa nr. 
107/09.06.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 08.06.2017, a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Razmer 
Comgen şi a fost comunicat la adresa de mail a creditorului BRD GSG SA, care a depus punct de vedere scris, conform 
dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 64, din data de 08.06.2017, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11341/09.06.2017, 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. 
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Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din şedinţa din data de 08.06.2017, 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 19.06.2017, 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 reducerii cu 50% a preţurilor de pornire a licitaţiei faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare 
pentru bunul imobil şi bunurile mobile (care au făcut obiectul Rapoartelor de evaluare nr. 215/11.08.2016 şi nr. 
216/19.08.2016), rămase nevalorificate în proprietatea debitoarei SC Razmer Comgen SRL“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 65, din data de 09.06.2017, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 11473/12.06.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 65, din data de 09.06.2017, a fost publicată şi poate fi consultată şi 
analizată pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 19.06.2017, 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 reducerii cu 50% a preţurilor de pornire a licitaţiei faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare 
pentru bunul imobil şi bunurile mobile (care au făcut obiectul Rapoartelor de evaluare nr. 215/11.08.2016 şi nr. 
216/19.08.2016), rămase nevalorificate în proprietatea debitoarei SC Razmer Comgen SRL“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data 
de 19.06.2017, 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 17.06.2017, 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 
08.06.2017, 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. este de acord cu reducerea preţului pentru bunurile mobile; 
2. nu este de acord cu scăderea preţului la bunurile imobile şi doreşte continuarea licitaţiilor la preţul actual. În cazul în 
care un potenţial cumpărător înaintează o ofertă, aceasta va fi transmisă către creditori, iar adunarea se va întruni pentru 
a o supune la vot. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 66/19.06.2017, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 19.06.2017, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 20.06.2017, cu adresa nr. 
118/20.06.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 19.06.2017, a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Razmer 
Comgen şi a fost comunicat la adresa de mail a creditorului BRD GSG SA, care a depus punct de vedere scris, conform 
dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 67, din data de 19.06.2017, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12189/21.06.2017, 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. 
La data de 10.05.2017, 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 
– mijloace de transport, existente în patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de pornire stabilite în 
raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 
20.04.2017, după cum urmează: 
1. Autoturism AUDI Q7 (MH-05-DIM) – preţ pornire licitaţie 33.740,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Autoutilitară IVECO Eurocargo (MH-05-CET) – preţ pornire licitaţie 11.810,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Autoturism VW Golf (MH-05-CGP) – preţ pornire licitaţie 6.400,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter 311 (MH-05-DEY) – preţ pornire licitaţie 15.870,00 lei (exclusiv TVA); 
5. Autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter 313 (MH-05-CEM) – preţ pornire licitaţie 12.060,00 lei (exclusiv TVA); 
6. Autovehicul special gunoiera VOLVO (DJ-10-MUZ) – preţ pornire licitaţie 13.805,00 lei (exclusiv TVA); 
7. Autoturism OPEL Astra Caravan (MH-05-CEV) – preţ pornire licitaţie 6.290,00 lei (exclusiv TVA); 
8. Autoturism OPEL Corsa (MH-05-CEU) – preţ pornire licitaţie 6.950,00 lei (exclusiv TVA); 
9. Autoturism OPEL Astra (MH-05-CEW) – preţ pornire licitaţie 6.495,00 lei (exclusiv TVA); 
10. Autoutilitara VW Caddy  – preţ pornire licitaţie 2.860,00 lei (exclusiv TVA).10. Autoutilitara VW Caddy  – preţ 
pornire licitaţie 2.860,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 10.05.2017, 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 24.05.2017, ora 1430. 
De asemenea, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 
20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, în vederea valorificării bunurilor mobile – mijloace de transport - existente în 
patrimoniul debitoarei SC Razmer Comgen SRL, la preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform 
regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 20.04.2017, respectiv: 
1. Autoturism AUDI Q7 (MH-05-DIM) – preţ pornire licitaţie 33.740,00 lei (exclusiv TVA); 
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2. Autoutilitară IVECO Eurocargo (MH-05-CET) – preţ pornire licitaţie 11.810,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Autoturism VW Golf (MH-05-CGP) – preţ pornire licitaţie 6.400,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter 311 (MH-05-DEY) – preţ pornire licitaţie 15.870,00 lei (exclusiv TVA); 
5. Autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter 313 (MH-05-CEM) – preţ pornire licitaţie 12.060,00 lei (exclusiv TVA); 
6. Autovehicul special gunoiera VOLVO (DJ-10-MUZ) – preţ pornire licitaţie 13.805,00 lei (exclusiv TVA); 
7. Autoturism OPEL Astra Caravan (MH-05-CEV) – preţ pornire licitaţie 6.290,00 lei (exclusiv TVA); 
8. Autoturism OPEL Corsa (MH-05-CEU) – preţ pornire licitaţie 6.950,00 lei (exclusiv TVA); 
9. Autoturism OPEL Astra (MH-05-CEW) – preţ pornire licitaţie 6.495,00 lei (exclusiv TVA); 
10. Autoutilitara VW Caddy  – preţ pornire licitaţie 2.860,00 lei (exclusiv TVA).10. Autoutilitara VW Caddy  – preţ 
pornire licitaţie 2.860,00 lei (exclusiv TVA), 
au fost organizate licitaţii, după cum urmează: la data de 24.05.2017, ora 1430, la data de 07.06.2017, ora 1430 şi la data 
de 21.06.2017, ora 1430. 
Conform proceselor verbale din data de 24.05.2017, ora 1430, din data de 07.06.2017, ora 1430 şi din data de 21.06.2017, 
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 05.07.2017, ora 1430. 
Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din şedinţa din data de 19.06.2017, 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 40% 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 125.640,00,00 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 50% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii 
Adunării Creditorilor din data de 19.06.2017, respectiv: 
- Instalaţie de reciclare PE PP – 1 buc - preţ pornire licitaţie 152.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- Gunoieră Volvo DJ-10-WFN – 1 buc - preţ pornire licitaţie 8.400,00 lei (exclusiv TVA); 
- Deşeu plastic măcinat – 99.560 Kg – preţ pornire licitaţie 0,71 lei/Kg; 
- Deşeu plastic în amestec – 716.200 Kg – preţ pornire licitaţie 0,32 lei/Kg; 
- Deşeu PE – 21.650 Kg – preţ pornire licitaţie 0,53 lei/Kg; 
- Deşeu nesortat – preţ pornire licitaţie 0,26 lei/Kg. 
Licitatia pentru bunurile mobile si imobile va avea loc in data de 28.06.2017, ora 1430, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitatia va fi reluata in aceleasi conditii la data de 12.07.2017, ora 1430, la data de 26.07.2017, ora 
1430, la data de 09.08.2017, ora 1430, la data de 23.08.2017, ora 1430, respectiv la data de la data de 05.09.2017, 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. Mehedinti. 
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 21.06.2017 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 23.06.2017, precum şi pe site-uri de publicitate, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 589/21.06.2017 în sumă de 738,00 
lei, care a fost achitată cu OP nr. 7/29.06.2017, conform dovezii anexate. 
La data de 28.06.2017, 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 40% 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 125.640,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include TVA. 
Conform procesului verbal din data de 28.06.2017, 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 12.07.2017, ora 1430. 
De asemenea, la data de 28.06.2017, 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 
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pornire reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data 
de 19.06.2017, după cum urmează: 
- Instalaţie de reciclare PE PP – 1 buc - preţ pornire licitaţie 152.000,00 lei (exclusiv TVA); 
- Gunoieră Volvo DJ-10-WFN – 1 buc - preţ pornire licitaţie 8.400,00 lei (exclusiv TVA); 
- Deşeu plastic măcinat – 99.560 Kg – preţ pornire licitaţie 0,71 lei/Kg; 
- Deşeu plastic în amestec – 716.200 Kg – preţ pornire licitaţie 0,32 lei/Kg; 
- Deşeu PE – 21.650 Kg – preţ pornire licitaţie 0,53 lei/Kg; 
- Deşeu nesortat – preţ pornire licitaţie 0,26 lei/Kg. 
Conform procesului verbal din data de 28.06.2017, 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 12.07.2017, ora 1430. 
Necontestarea prezentului raport de către persoanele îndreptăţite de Legea nr. 85/2006 în conformitate cu art. 21 alin. 
(3) echivalează cu aprobarea acestui raport. 
Termen procedural: 18.09.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


