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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 261, data emiterii: 25.10.2013

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 (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă
Popescu Emil), 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 (succesoare de drept a Cabinetului 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, reprezentate legal
prin Motoi Gogu, Grădinaru Valentina, Popescu Emil şi Ilie Laurenţiu, conform sentinţei comerciale nr. 204, din şedinţa
publică din data de 26.04.2010, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Comercială şi de Contencios Administrativ,
în dosarul 3544/101/2009, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006 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 pentru debitorul SC Comat-Elconstruct SA, astfel întocmit, în număr de 3 (trei) 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 Comat-Elconstruct SA
Număr dosar 3544/101/2009, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant
Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil)şi Visal Consulting SPRL
Debitor: SC Comat-Elconstruct SA.
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. 14091/29.08.2013 a convocării
Adunării Creditorilor, nr. 255, din data de 28.08.2013.
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14193/02.09.2013 raportul
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.
21 alin. 1, nr. 256, din data de 29.08.2013.
În data de 03.09.2013, creditorul SC Suport Colect SRL a transmis un e-mail lichidatorului judiciar prin care a solicitat
mai multe informaţii necesare pregătirii materialului pentru şedinţa Adunării Creditorilor din data de 11.09.2013:
valoarea actualizată a cheltuielilor de procedură acumulate până în prezent (în mod detaliat), soldul contului unic al
debitoarei la zi, eventualele cheltuieli de procedură previzionate pentru intervalul următor (minim 3 luni), modalitatea în
care se efectuează marketingul aferent (dacă există alt mod decât anunţurile publicate în ziarele şi pe site-urile
menţionate în raportul de activitate din data de 29.08.2013), numărul total al licitaţiilor organizate până în prezent.
La data de 06.09.2013, lichidatorul judiciar a transmis informaţiile solicitate, creditorului SC Suport Colect SRL.
Cu adresa nr. 325/29.08.2013, firma care asigură paza activului aflat în proprietatea SC Comat-Elconstruct SA, a adus la
cunoştinţa lichidatorului judiciar că începând cu data de 16.09.2013, nu mai poate asigura serviciul de pază din cauza
situaţiei economice dificile pe care societatea o traversează în această perioadă.
În vederea asigurării pazei şi conservării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA,
lichidatorul judiciar a contactat societatea de pază şi protecţie SC Security Guard Exploziv SRL, care a propus un sistem
de monitorizare şi intervenţie cu echipaje mobile, estimând un cost de 18.219,00 lei (TVA inclusiv), din care, suma de
17.409,00 lei (TVA inclusiv) reprezintă cheltuieli necesare pentru crearea sistemului de monitorizare şi pentru
implementarea acestuia, iar suma de 810,00 lei (TVA inclusiv), reprezintă cheltuielile lunare aferente asigurării pazei şi
conservării bunurilor, respectiv monitorizarea sistemelor de alarmă şi intervenţie cu echipaje mobile, conform ofertei de
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prestări servicii achiziţii şi montaj sistem CCTV nr. 87/06.09.2013, depusă la sediul lichidatorului judiciar în data de
06.09.2013.
În temeiul art. 17 alin 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea
Comitetului Creditorilor având la ordinea de zi: „aprobarea raportului lichidatorului judiciar întocmit în temeiul art. 25
lit. e), art. 23 şi art.17 alin. 1 lit. c) din Legea 85/2006, privind măsurile de conservare şi pază a bunurilor debitoarei SC
Comat-Elconstruct SA“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 11.09.2013, ora 1500, la sediul lichidatorului judiciar.
Convocarea Comitetului Creditorilor, nr. 257, din data de 06.09.2013, însoţită de raportul lichidatorului judiciar
întocmit în temeiul art. 25 lit. e, art. 23 şi art. 17 alin. 1 lit. c din Legea 85/2006, precum şi de oferta de prestări servicii
achiziţii şi montaj sistem CCTV nr. 87/06.09.2013 a SC Security Guard Exploziv SRL, a fost comunicată membrilor
Comitetului Creditorilor debitoarei SC Comat-Elconstruct SA, sub semnătură de primire sau la adresele de e-mail ale
acestora.
La data de 11.09.2013, ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor având la ordinea de zi: „aprobarea reducerii
preţului de pornire a licitaţiei cu 30% faţă de preţul de evaluare pentru imobilele situate în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi şi în Işalniţa,
jud. Doj (necesitatea reducerii preţurilor este impusă de faptul că au fost epuizate licitaţiile aprobate prin regulamentul
de vânzare)“.
La şedinţa Adunării creditorilor SC Comat-Elconstruct SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data
de 11.09.2013, orele 1400 s-a prezentat următorul creditor:
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată de dl Popescu Aurel.
A trimis punct de vedere în scris următorul creditor:
1. SC Suport Colect SRL, reprezentată prin dl. George Mitraşcă.
Se constată că, Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 11.09.2013 ora 1400 hotărăşte cu un procent de
38,23177% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 81,06280% din totalul creanţelor
prezente sau care au transmis un punct de vedere în scris: nu aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 30% faţă
de preţul de evaluare pentru imobilele situate în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi,
în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi şi în Işalniţa, jud. Doj.
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 11.09.2013 ora 1400 a fost depus la
grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 12.09.2013.
De asemenea, procesul verbal a fost comunicat creditorului SC Suport Colect SRL la adresa de e-mail a acestuia.
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de
22.10.2013.
La data de 11.09.2013, ora 1500 a avut loc şedinţa Comitetului Creditorilor având la ordinea de zi: „Aprobarea
raportului lichidatorului judiciar întocmit în temeiul art. 25 lit. e), art. 23 şi art.17 alin. 1 lit. c) din Legea 85/2006,
privind măsurile de conservare şi pază a bunurilor debitoarei SC Comat-Elconstruct SA“, şedinţă la care s-a prezentat
creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, iar creditorul SC Suport Colect SRL, care este şi
preşedintele comitetului creditorilor, a trimis un punct de vedere scris, cu adresa nr. 2449/06.09.2013, prin care a
precizat că îşi exprimă votul negativ, solicitând prezentarea a minim 3(trei) oferte pentru a putea desemna o persoană de
specialitate, criteriul principal de selecţie fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, iar creditorul
Prysmian Cabluri şi Sisteme SA a trimis un punct de vedere scris, cu adresa din data de 11.09.2013, prin care a precizat
că, având în vedere solicitarea subscrisei de a primi minim 3 oferte de la firme specializate de pază şi protecţie, motivată
de îndoielile în privinţa capacităţii firmei de pază selectate de a asigura astfel de servicii, şi de timpul scurt în care aţi
solicitat să exprimăm un punct de vedere, prin prezenta, doreşte să exprime un vot de abţinere în privinţa aprobării
raportului lichidatorului judiciar.
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor din data de 11.09.2013 ora 1500 a fost depus la
grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 12.09.2013.
De asemenea, procesul verbal a fost comunicat membrilor Comitetului Creditorilor la adresele de e-mail ale acestora.
La data de 12.09.2013 s-a primit de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi o înştiinţare prin care a solicitat
lichidatorului judiciar să se prezinte în data de 13.09.2013, ora 830 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi
situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Carol I, nr. 3, jud. Mehedinţi, cu următoarele documente: certificat
înmatriculare la Registrul Comerţului şi actul constitutiv ale societăţii, registrul unic de control şi ştampila societăţii şi
copie CI/BI administrator, împuternicire scrisă şi CI/BI pentru persoana desemnată să reprezinte societatea în vederea
semnării actelor de control, ştatele de plată şi foile de prezenţă pe ultimele două luni, regulamentul intern şi contractele
de muncă.
Cu adresa nr. 838/12.09.2013, lichidatorul judiciar a formulat răspuns Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinţi,
prin care a solicitat acordarea unui nou termen pentru a se prezenta cu documentele solicitate, respectiv la data de
17.09.2013, ora 830. Adresa nr. 838/12.09.2013 a fost comunicată Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinţi, la nr.
de fax al acestuia.
La data de 17.09.2013, ora 830, lichidatorul judiciar s-a prezentat la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă
Mehedinţi cu documentele solicitate.
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Cu această ocazie s-a întocmit procesul verbal nr. 000931/17.09.2013 şi s-a consemnat în registrul unic de control
verificarea făcută de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi.
Având în vedere că din data de 16.09.2013 patrimoniul debitoarei SC Comat-Elconstruct SA rămânea fără pază,
lichidatorul judiciar a solicitat de la mai multe firme oferte în vederea instalării unui sistem de monitorizare.
În urma solicitărilor făcute, s-au mai primit încă două oferte privind montarea sistemelor de supraveghere contra
efracţiei de la SC Nisa Construct SRL şi SC Quasit System SRL. Precizăm faptul că preţul înscris în ofertele transmise
de SC Nisa Construct SRL şi SC Quasit System SRL, este după cum urmează: SC Nisa Construct SRL – 18.153,00
inclusiv TVA şi SC Quasit System SRL – 18.964,00 inclusiv TVA. 
În urma analizei acestora, lichidatorul judiciar a constatat că cea mai avantajoasă este cea prezentată de SC Guard
Security Exploziv SRL, care asigură şi intervenţia cu echipaje mobile pe lângă monitorizare şi a procedat la încheierea
unui contract cu SC Guard Security Exploziv SRL, care să asigure paza şi securitatea patrimoniului prin monitorizare şi
intervenţie cu echipaje mobile. Precizăm faptul că, lichidatorul judiciar a solicitat acestei firme să întocmească o poliţă
de asigurare care să acopere eventualele prejudicii aduse debitoarei pe care să o cesioneze în favoarea acesteia. Poliţa a
fost întocmită şi prezentată lichidatorului judiciar.
În data de 16.09.2013, s-a întocmit procesul verbal de predare-primire a obiectivului SC Comat-Elconstruct SA, între
SC 93 Guard Security SRL şi SC Guard Security Exploziv SRL, firma care urmează să asigure paza activului SC
Comat-Elconstruct SA.
La data de 03.10.2013 s-a procedat la achitarea facturii fiscale nr. 498/03.10.2013 întocmită de SC Securty Guard
Exploziv SRL, în valoare de 17.409,00 lei, conform ofertei prezentate de către această firmă pentru crearea sistemului
de monitorizare şi pentru implementarea acestuia, în vederea conservării şi pazei bunurilor aflate în patrimoniul
societăţii.
Menţionăm faptul că, la acestă dată sistemul a fost implementat, iar bunurilor aflate în patrimoniul societăţii sunt
monitorizate, şi paza este asigurată cu echipaje mobile.
În vederea valorificării bunurilor din proprietatea debitoarei, lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a
bunurilor imobile la preţul de 80% din valoarea de evaluare a bunurilor, după cum urmează: sediul administrativ situat
în Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, compus din teren în suprafaţă totală de
39.508,60 mp şi construcţii, identificate în 12 corpuri, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din valoarea
de evaluare, respectiv 6.557.718,40 lei (exclusiv TVA), spaţiu comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian,
nr. 124, jud. Mehedinţi, la valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din valoarea de evaluare, respectiv
136.000,00 lei (exclusiv TVA) şi teren intravilan situat în localitatea Işalniţa, jud. Dolj, suprafaţă totală 2.001,16 mp, la
valoarea de pornire a licitaţiei diminuată la 80% din valoarea de evaluare, respectiv 36.000,00 lei (exclusiv TVA),
precum şi a bunurilor mobile, prin publicarea anunţurilor de vânzare în ziarele: Piaţa Severineană din data de
13.09.2013, Adevărul din data de 16.09.2013 şi România Liberă din data de 16.09.2013, precum şi pe site-urile
Locbun.ro, tocmai.ro, executari.com, unpir.ro, mercador.ro şi publi24.ro, licitaţia pentru bunurile imobile urmând să
aibă loc în data de 10.10.2013, ora 1430, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în
aceleaşi condiţii în data de 31.10.2013, ora 1430, respectiv, 21.11.2013, ora 1430.
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi
de joi a săptămânii, la ora 1430, astfel: 05.09.2013, 12.09.2013, 19.09.2013, 03.10.2013, 10.10.2013, 17.10.2013,
24.10.2013, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant
La licitaţia organizată în data de 26.09.2013 ora 1430, s-au valorificat bunuri mobile constând în mărfuri existente pe
stoc în sumă de 13.824,14 lei (cu TVA inclus). După încasarea contravalorii acestor mărfuri, s-a procedat la întocmirea
documentelor privind transferul dreptului de proprietate, respectiv proces verbal de licitaţie, act de adjudecare, proces
verbal de predare-primire şi factură fiscală.
La data de 10.10.2013, ora 1430 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase nevalorificate,
dar nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a se relua în aceleaşi condiţii la data de 31.10.2013, ora 1430 şi la
data de 21.11.2013, ora 1430.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 28.10.2013.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant
Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil) şi Visal Consulting SPRL,

prin Motoi Gogu


