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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă
Nr. 247, data emiterii: 09.07.2012

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3544/101 anul 2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ, 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: Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în
Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi
Gogu, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, sediul social: str.
Crişan, nr. 70, bl. M1, sc. 3, ap. 5, municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi membră UNPIR, conform
legitimaţiei nr. 1B1463, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Grădinaru
Valentina, Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Petre Sergescu,
nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 20880260, număr înregistrare RFO I - 1828,
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL,
cod de identificare fiscală 21253553, număr înregistrare RFO II - 0248, Sediul social str. Mareşal Averescu, nr. 86, bl.
B2, sc. 2, ap. 4, municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridică 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, Cabinet Individual de
Insolvenţă Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC
Comat-Elconstruct SA, asociaţi prin contract de asociere, în baza sentinţei nr. 204 din data de 26.04.2010, pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 3544/101/2009, reprezentate legal
prin Motoi Gogu, Grădinaru Valentina, Popescu Emil şi Ilie Laurenţiu în temeiul art. 21 alin. (1) coroborat cu art. 24 din
Legea privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei
pentru debitorul SC Comat - Elconstruct SA, astfel întocmit, 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.

Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC

Comat-Elconstruct SA
Număr dosar 3544/101/2009, Tribunal Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător – sindic
Barbu Adela.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) coroborat cu art. 24 din Legea privind procedura insolvenţei.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Cabinet
Individual de Insolvenţă Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL, asociaţi prin contract.
Debitor: SC Comat-Elconstruct SA.
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Prin sentinţa nr. 116/2012 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 3544/101/2009/a3 s-a dispus obligarea SC
Comat-Elconstruct SA, în calitate de debitor, prin lichidatori judiciari, asociaţi prin contract, Yna Consulting SPRL,
Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina şi Visal
Consulting SPRL, să predea reclamantei SC Metalcolect Prod SRL Tîrgu Jiu, următoarele bunuri:
- maşină de găurit verticală marca ZIP;
- betonieră capacitatea de 160 litri – 4 bucăţi;
- macara Portal capacitate 12,5 tone (capră) zona est;
- macara Portal capacitate 12,5 tone (capră) zona vest;
- şină de cale ferată I 90 cu lungimea de 400 ml;
- locomotivă Diesel LDH 25-186, an fabricaţie 1975;
- cărţile de identitate la autoturismele: Dacia mixt, an fabricaţie 2003, număr înmatriculare MH-10-CNF, Dacia 1310
TLX, an fabricaţie 1997, număr de înmatriculare MH-01-XEU, Dacia autoutilitară, an fabricaţie 2002, număr de
înmatriculare MH-20-COM şi certificatul de înmatriculare la Dacia autoutilitară, număr de înmatriculare MH-20-COM;
-cărţile tehnice şi autorizaţiile ISCIR pentru macarale;
- cărţile tehnice pentru locomotivă.
La data de 27.06.2012, lichidatorul judiciar prezent la faţa locului, a adus la cunoştinţă executorului judecătoresc ca
debitorul SC Comat-Elconstruct SA se află în procedura de faliment, iar patrimoniul şi perimetrul acestuia se află sub
sigiliu judiciar.
Lichidatorul judiciar nu s-a opus executării, însă i-a pus în vedere executorului judecătoresc să respecte prevederile
legale cu privire la protecţia muncii, PSI, mediu, personal specializat şi să nu producă pagube patrimoniului debitoarei.
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Executorul judecătoresc a constatat că nu au fost puse la dispoziţie, la data începerii executării, de către creditoarea SC
Metalcolect Prod SRL, mijloacele necesare pentru predarea bunurilor supuse executării, stabilindu-se astfel un nou
termen de continuare a executării, la data de 02.07.2012. În data de 02.07.2012, executorul judecătoresc a revenit la
sediul debitorului SC Comat-Elconstruct SA Dr. Tr. Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, lichidatorii
judiciari nu s-au opus nici de această dată la operaţiunile de executare, cu condiţia îndeplinirii normelor de protecţia
muncii, PSI, mediu, personal specializat şi să nu se producă stricăciuni patrimoniului debitoarei. Cu toate condiţiile
impuse, în data de 04.07.2012, executorul judecătoresc s-a prezentat din nou la sediul debitorului fără îndeplinirea
condiţiilor legale de lucru şi a dispus începerea operaţiunilor de dezmembrare a bunurilor supuse executării prin tăiere
cu flacără cu foc deschis, operaţiune în urma căreia a izbucnit un incendiu în incinta patrimoniului debitoarei. Incendiul
produs a fost anunţat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, I.S.U., etc.
Incendiul a creat o stare de pericol gravă, atât pentru debitor, cât şi pentru agenţii economici învecinaţi, dat fiind faptul
că în imediata vecinătate a locaţiei în care a izbucnit incendiul se află linia ferată naţională, iar chiar în imediata
vecinătate se află linia electrică de înaltă tensiune.
Ignorând pericolul creat în data de 04.07.2012, executorul judecătoresc s-a prezentat din nou la sediul debitoarei SC
Comat-Elconstruct SA în data de 05.07.2012, şi a dispus continuarea, în aceleaşi condiţii, a operaţiunilor de tăiere cu
flacără deschisă a bunurilor care sunt supuse executării.
Menţionăm faptul că executorul judecătoresc a trecut direct la operaţiunile de tăiere a bunurilor în cauză, fără a exista un
proces verbal din care să rezulte că bunurile respective au fost predate către creditor, aşa cum prevede titlul executor,
acest proces verbal nefiindu-ne comunicat până la data întocmirii prezentului raport.
Lichidatorul judiciar a apreciat că executorul judecătoresc a încălcat mai multe dispoziţii legale în cursul operaţiunii de
executare silită, motiv pentru care a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, I.P.J. Mehedinţi, I.S.U.
Arătăm de asemenea, că deşi nu ne-am opus executării, aspect rezultat şi din procesele verbale întocmite de însuşi
executorul judecătoresc, acesta a convocat zilnic organele de poliţie, cât şi alte persoane care să-i asigure protecţia şi
paza, menţionând verbal că face aceste operaţiuni deoarece urmează să impute debitorului aceste cheltuieli.
Lichidatorul judiciar apreciază că, în condiţiile în care nu s-a opus executării, fapt constatat de însuşi executorul
judecătoresc, toate eventualele cheltuieli pricinuite de acest executor, nu pot fi în sarcina debitorului.
Apreciem de asemenea, că nici prezenţa executorului judecătoresc în mod permanent la sediul debitorului nu ar fi fost
necesară, în condiţiile în care debitorul nu s-a opus la executare, iar acesta ar fi predat, conform legii, bunurile în cauză
către creditor.
Anexăm la prezentul raport, sesizările făcute către instituţiile abilitate precum şi adresele trimise către executorul
judecătoresc şi creditorul SC Metalcolect Prod SRL.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.Termen procedural: 15.10.2012.

Lichidatori judiciari asociaţi: prin Yna Consulting SPRL


