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Raport final 
privind operaţiunile întreprinse de administratorul/lichidatorul judiciar 

în procedura de insolvenţă/faliment a debitorului  

SC Celrom SRL  

în dosar nr. 4842/101/2008 

 

 
Prin cererea înregistrată la data de 03.03.2008, creditorul Banca Română pentru Dezvoltare SA 

Groupe Societe Generale a chemat în judecată debitoarea SC Celrom SRL cu sediul in loc. Dr. Tr. 

Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, jude-ul Mehedin-i, Cod de identificare fiscală 1605698, 
Număr de ordine în registrul comerţului: J25/4/1990, solicitând deschiderea procedurii de insolvenţă 
împotriva acesteia pentru recuperarea sumei de 2.387.881 USD, reprezentând credit restant şi dobânzi. 

Împotriva cererii de deschidere a procedurii formulate de Banca Română pentru Dezvoltare SA 
Groupe Societe Generale debitoarea SC Celrom SA a formulat contestaţie. 

La termenul de judecată din data de 15.12.2008 Tribunalul Mehedinţi admite contesţia 
formulata de debitoare şi respinge cererea de deschidere a procedurii formulata de creditorul Banca 
Română pentru Dezvoltare SA Groupe Societe Generale cu recurs in 10 zile de la comunicare.  

Împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Mehedinţi creditorul Banca Română pentru 
Dezvoltare SA Groupe Societe Generale a formulat recurs la Curtea de Apel Craiova. 

Conform deciziei Curţii de Apel Craiova nr. 818 din data de 28.05.2009, instanţa a admis 
recursul declarat de creditoarea Banca Română pentru Dezvoltare SA Groupe Societe Generale 
dispunând dechiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin în 
conformitate cu prevederile art. 33 alin. (6) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

De asemenea prin incheierea din data de 27.02.2013 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia 
a II - a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în temeiul art. 34 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, a fost desemnat administrator judiciar societăţile profesionale de insolvenţă 
Consultant Insolventa SPRL (succesor de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu 
Emil) CUI 31215824, sediul social in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl.C6, sc. 
2, ap. 1, judeţul Mehedinţi , reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu Emil, Yna Consulting 
SPRL cod identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RSP 0213, sediul social Dr. Tr. Severin, 
str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, reprezentată de asociat coordonator ec. Gogu Motoi, Visal 
Consulting SPRL cod identificare fiscală RO 21253553, nr. înregistrare RSP 0248, sediul social Dr. 
Tr. Severin, str. Mareşal Averescu, nr. 86, bl. B2, sc. 2, ap. 4, judeţul Mehedinţi, reprezentată de asociat 
coordonator ec. Ilie Laurenţiu şi Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina cod 
identificare fiscală 20841164, sediul social Dr. Tr. Severin, Crişan, nr. 70, bl. M1, sc. 3, ap. 5, judeţul 
Mehedinţi, reprezentată de av. Grădinaru Valentina.  

Administratorul judiciar, a procedat în conformitate cu prevederile art. 61 alin.(1) din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei, “În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va 
trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 
alin. (1) lit. c) ori, după caz, în condiţiile art. 32 alin. (2), debitorului şi oficiului registrului comerţului 
sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este 
înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii.”, respectiv: 

 - a fost notificat debitorul SC Celrom SRL cu sediul in loc. Dr. Tr. Severin, str. B-dul Nicolae 
Iorga, nr. 2, jude-ul Mehedin-i cât şi creditorii cunoscuţi prezentaţi în situaţia anexă depusă la dosarul 
cauzei; 
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În conformitate cu prevederile art. 61 alin.(3) din Legea 85/2006 privind procedura de 
insolvenţă “Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform prevederilor Codului de 
procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă 
circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă”, administratorul judiciar a procedat la publicarea 
notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă în ziarul Curierul Naţional din data de 
27.06.2009 precum şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4035 din data de 20.08.2009. 
 Administratorul judiciar a convocat adunarea acţionarilor în conformitate cu prevederile art. 17 
alin. (2) si art. 18 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru data de 29.07.2009 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, orele 1200 având ca ordine de 
zi: Alegerea administratorului special. 
 Conform procesului verbal din data de 29.07.2009 adunarea acţionarilor a desemnat pe 
administrator special Sârbu Mihai cu domiciliul in loc. Dr. Tr. Severin ce se legitimează cu BI seria 
MH nr. 194819, CNP 1510526250564. 
 Administratorul judiciar a procedat la supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului 
debitoarei SC Celrom SA, în sensul că a fost organizată o licitaţie pentru desemnarea unei societăţi de 
pază pentru data de 31.08.2009, anunţ ce a fost publicat în ziarul Ediţie Specială din data de 15.08.2009 
şi 17.08.2009 precum şi în baza electronică a acestui ziar în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (1) 
lit. e) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. De asemenea au fost organizate plantoane 
permanente în incinta societăţii pentru prevenirea fenomenelor de sustragere şi a fost asigurată 
permanenţa privind personalul de prevenire şi stingere a incendiilor, fiind asigurate şi posturi 
permanente pentru depozitele cu substanţe toxice. 
 Raport la dispoziţiile art. 59 alin. (1) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
administratorul judiciar a întcomit şi depus la dosarul cauzei raportul privind cauzele şi împrejurările 
care au condus la apariţia stării de insolvenţă a dbeitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. De asemenea 
administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4270 din 
data de 16.09.2014 a raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de 
insolvenţă a dbeitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. 
               În aplicarea dispoziţiilor art. 72 alin. (1) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi depus la dosarul cauzei tabelul preliminar al 
creanţelor împotriva debitorului SC Celrom SRL. 
              Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Celrom SRL. 
              În aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei lichidatorul 
judiciar a procedat la convocarea adunării creditorilor debitoarei SC Celrom SA pentru data de 
27.10.2009, convocator publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4840 din data de 
20.09.2009 având ca ordine de zi: 
 - Analiza oportunităţii depunerii unui plan de reorganizare in vederea achitarii datoriilor SC Celrom 
SA; 
 - Alegerea comitetului creditorilor si desemnarea presedintelui comitetului, conform art. 16 din Legea 
85/2006 privind procedura insolventei; 
 - Confirmarea administratorilor judiciar desemnati de judecătorul sindic prin încheierea de sedinţă din 
data de 16.07.2009 pronunţată în dosarul nr. 48442/101/2009; 
                Conform procesului verbal din data de 27.10.2009 adunarea creditorilor a hotărât: 
1.Cu privire la oportunitatea depunerii unui plan de reorganizare judiciară adunarea creditorilor 
hotărăşte ca după exprimarea unui punct de vedere al tuturor creditorilor, in termen de 20 de zile vor 
hotărâ în acest sens. 
2.Adunarea creditorilor hotărăşte componenţa comitetului creditorilor după cum urmează: 
 - BRD SA; 
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 - BCR SA; 
 - CEZ Vânzare; 
 - Alson Com Trade SRL; 
 - Sindicatul liber Celrom SA 
Presedintele comitetului creditorilor a fost desmenat SC Alson Com Trading SRL. 
3.Adunarea creditorilor confirmă administratorul judiciar societăţile profesionale de insolvenţă 
Consultant Insolvenţă SPRL (succesor de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), 
Yna Consulting SPRL, Visal Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina 
desemnat de judecatorul sindic prin încheierea de sedinţă publică din data de 16.07.2009 pronunţată în 
dosarul nr. 4842/101/2008 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi. 
            În conformitate cu dipoziţiile art. 74 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, administratorul judiciar a întocmit şi depus la dosarul cauzei la data de 20.01.2010 tabelul 
definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC Celrom SRL având în vedere soluţionarea contestaţiilor 
la tabelul preliminar al creanţei conform sentinţei nr. 493 din data de 18.11.2009 pronunţatp în dosarul 
nr. 4842/101/2008/F6 şi de cererea de creanţă înregistrată la dosarul cauzei a creditoarei Autoritatea 
Naţională a Vămilor care a fost înregistrată în tabel. 

Administratorul judiciar a convocat prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1293 din data 
de 17.02.2010 adunarea generală a creditorilor SC Celrom SA Dr. Tr. Severin având ca ordine de zi: 
1. Aprobarea raportului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei aprobate la şedinţa din data de 
20.01.2010 şi a sumelor obţinute din vânzarea bunurilor supuse deprecierii iminente, precum şi 
propunerea de distribuire a acestora; 
2. Alegerea unui nou comitet al creditorilor conform dispoziţiilor date de judecătorul – sindic prin 
încheierea din data de 20.01.2010, la solicitarea creditorului bugetar Primăria Municipiului Drobeta 
Turnu Severin – Direcţia Impozite şi Taxe Locale; 
3. Aprobarea raportului privind demersurile întreprinse de administratorii judiciari cu privire la 
asigurarea utilităţilor pentru punerea în aplicare a planului de reorganizare; Aprobarea constituirii de 
garanţii reale conform solicitărilor furnizorului de energie electrică SC CEZ Vânzare SA Craiova; 
4. Informarea creditorilor cu privire la planul de reorganizare depus la data de 16.02.2010 de către 
administratorii judiciari, asigurarea resurselor financiare şi a echipei manageriale pentru punerea în 
aplicare a planului; 
5. Aprobarea scoaterii la vânzare a activelor proprietate a debitoarei SC Celrom SA Drobeta Turnu 
Severin redundante activităţii (două apartamente, un spaţiu comercial, mijloace de trasnport); 
6. Diverese; 
La şedinţa adunării creditorilor din data de 24.02.2010 au fost luate următoarele hotărâri: 
- Raportul privind vânzarea la licitaţie a bunurilor debitoarei la data de 20.01.2010 şi distribuirea 
sumelor obţinute din vânzarea bunurilor supuse deprecierii iminente a fost aprobat de toţi creditorii 
prezenţi; 
 - Adunarea creditorilor hotărăşte să nu se constituie garanţii reale sau imobiliare pentru creditorii 
furnizori de utilităţi; 
 - Creditorii prezenţi au aprobat planul de reorganizare depus de administratorii judiciari; 
 - Creditorii prezenţi au fost de acord în principiu cu valorificarea activelor redundante activităţii, 
proprietatea SC Celrom SA (două apartamente, un spaţiu comercial şi mijloace de transport). 
Cât priveşte alegerea unui nou comitet al creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, 
administratorul judiciar a suspendat şedinţa pentru acest punct al ordinii de zi, motivat prin faptul că 
reprezentanţii creanţei salariale nu au avut un mandat expres. 
          Administratorul judiciar a prezidat, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006, 
şedinţa adunării acţionarilor SC Celrom SA Dr. Tr. Severin având ca unic punct pe ordinea de zi 
revocarea administratorului special şi alegerea unui nou administrator special. 
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 Administratorul judiciar a procedat la publicarea convocării adunării asociatilor în Monitorul Oficial 
partea a IV-a nr. 365/17.02.2010 şi în ziarul de largă circulaţie „Curierul Naţional” nr. 5606 din data de 
12.02.2010.  
Conform procesului verbal încheiat în acest sens au fost prezenţi reprezentanţii a 90% dintre titularii 
acţiunilor subscrise la capitalul social al SC Celorm SA hotârând revocarea din funcţie administratorul 
special Sârbu Mihai, fiind desemnat ca administrator special domnul Izvoranu Constantin 
            Raportat la dispoziţiile art. 94 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei administratorul 
judiciar a întocmit şi depus la dosarul cauzei un plan de reorganizare judiciară privind debitoarea SC 
Celrom SA.” Art. 94 - (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de 
reorganizare în condiţiile de mai jos: 
    a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de la 
afişarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării, potrivit art. 28, a intenţiei de 
reorganizare, dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi potrivit art. 33 alin. (6), în cazul în care 
procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori; 
    b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de 
zile de la data afişării tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia să îşi fi manifestat această intenţie 
până la votarea raportului prevăzut la art. 59 alin. (2); 
    c) unul sau mai mulţi creditori care şi-au anunţat această intenţie până la votarea raportului 
prevăzut la art. 59 alin. (2), deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse 
în tabelul definitiv de creanţe, în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanţe. 
    (2) La cererea oricărei părţi interesate, judecătorul-sindic poate scurta, pentru motive temeinice, 
perioadele prevăzute la alin. (1). 
    (3) Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea 
unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare. 
    (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anteriori 
formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi şi nici 
debitorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea 
nr. 21/1996 sau ai cărui administratori, directori şi/sau asociaţi au fost condamnaţi definitiv pentru: 
bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie 
mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996, în ultimii 5 ani anteriori 
deschiderii procedurii. 
    (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părţilor respective din 
dreptul de a depune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia judecătorului-
sindic, la faliment.” 

În conformitate cu dispoziţiile judecătorului – sindic, date prin încheierea de şedinţă din 31 
martie 2010, administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin la data de 28.04.2010 în vederea supunerii la vot a planului de reorganizare propus. 

Potrivit dispoziţiilor art. 99 alin. (2) din Lege, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 2844 din data 13.04.2010 şi în ziarele de largă circulaţie „Adevărul” nr. 6134 din 
12.04.2010 şi respectiv „Curierul Naţional” nr. 5645 din 12.04.2010, anunţul privind planul de 
reorganizare propus de administratorii judiciari.  

La şedinţa adunării creditorilor organizată de administratorii judiciari la data de 
28.04.2010 având ca unic punct pe ordinea de zi acceptarea planului de reorganizare propus s-a 
votat astfel: 
- planul de reorganizare depus la dosarul cauzei şi admis de judecătorul – sindic prin încheierea de 
şedinţă din data de 31.03.2010 a fost acceptat de două categorii de creanţe respectiv reprezentanţii 
creanţelor salariale (reprezentând 4,04457% din masa credală) şi ai creanţelor chirografare 
(deţinând 54,56106% din masa credală).  
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             Împotriva planului au votat următoarele categorii de creanţe: creanţele garantate 
(reprezentând 31,16506% din masa credală) şi respectiv creanţele bugetare (având un procent de 
4,2293% din masa credală).  
            În concluzie planul de reorganizare a fost acceptat de către creditorii cu creanţe din 
categoria creanţelor salariale şi chirografare (care însumate reprezintă 58,60563% din masa 
credală), iar, împotriva planului au votata creditorii cu creanţe din categoria creanţelor 
garantate şi bugetare (care reprezintă un procent de 41,39436% din masa credală) motiv pentru 
care administratorii judiciari au propus judecătorului – sindic confirmarea planului acceptat de 
către adunarea creditorilor.  
Procesul – verbal al şedinţei adunării creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a fost depus 
la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 30.04.2010.  
La şedinţa adunării creditorilor din data de 28.04.2010, delegatul A.N.A.F. (prin Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Craiova Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi) a 
constatat faptul că au fost înregistrate la dosarul cauzei 3 (trei) oferte de achiziţionare în bloc a 
activelor Celrom SA după cum urmează: 

 - SC Unicons SA prin suma de 6,5 mil. euro; 
 - SC Transport Public Drobeta SA în valoare de 6,7 mil. euro; 
 – SC Prest Trans Construct Management SRL pentru suma de 6,9 mil. euro; oferte ce au fost 

depuse după înregistrarea planului de reorganizare,  
              Adunarea creditorilor debitorului SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a stabilit convocarea unei noi 
adunări care să aibă loc la data de 07.05.2010 orele 1100 având ca unic punct de pe ordinea de zi 
analizarea ofertelor existente la dosarul cauzei, precum şi aprecierea oportunităţii în vederea 
îmbunătăţirii planului de reorganizare, dat fiind faptul că aceste oferte au apărut după întocmirea 
planului de reorganizare şi depunerea acestuia la grefa Tribunalului Mehedinţi.  
              Administratorul judiciar a convocat în regim de urgenţă adunarea creditorilor debitoarei SC 
Celrom SA Dr. Tr. Severin la data de 07.05.2010 orele 11.00 prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 3441/30.04.2010 şi prin ziarul de largă circulaţie „Curierul Naţional” nr. 5659 din data de 30 aprilie 
2010. 
              Conform procesului verbal din data de 07.05.2010 adunarea creditorilor a hotărât că este 
oportun doar să se precizeze în planul de reorganizare acceptat în adunarea creditorilor din data de 
28.04.2010 faptul că vânzarea de active se va putea face în condiţiile art. 95 pct. 6 lit. E) şi F) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei respectiv „.E) lichidarea tuturor sau a unora dintre 
bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau darea în plată a acestora 
către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului. Darea 
în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar cu condiţia prealabilă a 
acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a creanţei lor; F) lichidarea 
parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se face potrivit art. 116 - 
120;” 
            Prin sentinţa nr. 240 din data de 19.05.2010 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi instanţa 
a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare formulată de administratorul judiciar 
societăţile profesionale de insolovenţă Consultant Insolvenţă SPRL (succesor de drept a 
Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), Yna Consulting SPRL, Visal Consulting 
SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina cu sediul procesual ales în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi desemnat să administreze 
procedura insolvenţei debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. 
             Prin sentinţa nr. 286/F din data de 14.06.2010 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi 
instanţa a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Celrom SA cu 
seidul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, cod de 
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identificare fiscală 1605698, număr de ordine în registrul comerţului J25/4/1990 având în vedere 
dispoziţiile art. 107 lit. A coroborat cu art. 102 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
             Raport la dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei a 
fost desemnat lichidator judiciar al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin societăţile 
profesionale de insolovenţă Consultant Insolvenţă SPRL (succesor de drept a Cabinetului 
Individual de Insolvenţă Popescu Emil), Yna Consulting SPRL, Visal Consulting SPRL şi 
Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina cu sediul procesual ales în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi. 
De asemenea instan-a a fixeat termen pentru depunerea cererilor suplimentare de crean-ă la 
29.07.2010. Termen pentru verificarea crean-elor, afi-area -i comunicarea tabelului suplimentar la 
data de 30.08.2010, termen pentru depunerea eventualelor contesta-ii la tabelul suplimentar 
20.09.2010, termen pentru depunerea tabelului definitiv consolidat al crean-elor 30.09.2010,  
             În aplicarea dispoziţiilor art. 108 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
lichidatorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii de faliment către debitoarea SC 
Celrom SA cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi 
Deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Celrom SA a fost comunicată creditorilor din 
tabelul definitiv al creanţelor depus la dosarul cauzei. 
               În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin.(3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Celrom SA a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 4949 din data de 22.06.2010, precum şi în ziarele de largă circulaţie 
România Liberă şi Adevărul din data de 23.06.2010. 
               Raportat la dispoziţiile art. 113 şi următoarele din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei lichidatorul judiciar a procedat la punerea sub sigiliu a magazinelor, magaziilor, 
depozitelor, birourilor, corespondenţei comerciale, arhivei dispozitivele de stocare şi prelucrare a 
informaţiilor , contractelor şi mărfurilor, în acest sens încheindu-se procesele verbale de sigilare depuse 
la dosarul cauzei.  
Lichidatorul judiciar a procedat la sigilarea fizică a tuturor încăperilor din incinta debitoarei SC Celrom 
SA Dr. Tr. Severin prin aplicarea sigiliilor metalice existente in gestiunea societăţii falite. Inventarul 
bunurilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a fost consemnat în listele de inventariere ce au fost 
depuse la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.07.2010. 
             Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunării creditorilor debitoarei SC Celrom SA 
Dr. Tr. Severin la data de 16.07.2010 orele 1100 la sediul CNSRL Frăţia din localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Mareşal Averescu, nr. 14, judeţul Mehedinti cu următoarea ordine de zi: Alegerea comitetului 
creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. Convocatorul adunării creditorilor din data 
16.07.2010 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5271 din data de 03.07.2010.  
             Conform procesului verbal din data de 16.07.2010 adunarea creditorilor a hotărât 
următoarea componentă a comitetului creditorilor: 
 - SC Alson Com Trading SRL; 
 - CEZ Vânzare SA; 
 - Sidicatul Liber Celrom 2007; 
 - BCR SA; 
 - BRD – GSG SA; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a convocat comitetului creditorilor SC Celrom SA Dr. Tr. Severin pentru data de 
03.09.2010 având ca ordine de zi:  
1. Aprobarea raportului întocmit de lichidatorul judiciar cu privire la rapoartele de evaluare a bunurilor 
mobile şi imobile din averea debitoarei, cu propunerea de valorificare a acestora prin licitaţie publică. 
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2. Aprobarea metodei de vânzare în bloc a activelor debitoarei, respectiv prin licitaţie publică cu 
strigare pornind de la valoarea stabilită de expertul evaluator. 
3. Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor debitorului. 

Convocatorul comitetului creditorilor din data de 03.09.2010 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 6564 din data de 25.08.2010. 
           Conform procesului verbal din data de 03.09.2010 comitetul creditorilor a aprobat raportului 
întocmit de lichidatorul judiciar cu privire la rapoartele de evaluare a bunurilor mobile şi imobile din 
averea debitoarei, cu propunerea de valorificare a acestora prin licitaţie publică. 
De asemenea comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a aprobat metoda de 
vânzare în bloc a activelor debitoarei, respectiv prin licitaţie publică cu strigare pornind de la valoarea 
stabilită de expertul evaluator şi regulamentul de vânzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei SC 
Celrom SA Dr. Tr. Severin. 

La solicitarea preşedintelui comitetului creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, 
respectiv creditorul SC Alson Com Trading SRL, ordinea de zi a fost completată cu următoarele 
puncte: 
 - aprobarea desemnării expertului evaluator ANEVAR Cugut Victor Mihail şi a retribuţiei acestuia; 
 - aprobarea remuneraţiei societăţii care efectuează lucrările de cadastru la SC Celrom SA, respectiv SC 
Geomir SRL, câştigător al licitaţiei pentru întocmirea documentaţiei de cadastru general; 
 - aprobarea, în temeiul art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 astfel cum a fost modificată prin Legea 
nr. 169/2010, a evaluării garanţiilor aferente creanţelor garantate precum şi a evaluatorului şi a 
retribuţiei acestuia; 
 - analiza cererii domnului Popescu Constantin (fost angajat la SC Celrom SA al cărui imobil a fost 
distrus în urma unui incendiu) cu privire la eliberarea sumei de bani înscrisă în tabelul de creanţe; 
- informarea cu privire la oferta de închiriere prezentată de SC Succes Nic Com SRL Târgu Jiu. 

În urma analizei acestor puncte supuse dezbaterii, comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom 
SA Dr. Tr. Severin a hotărât următoarele: 
 - expertul evaluator pentru evaluarea patrimoniului SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a fost stabilit în 
persoana domnului Cugut Victor Mihail, membru ANEVAR, fiind stabilită o retribuţie în cuantum de 
20 000 lei; 
 - a fost aprobată cu majoritate de voturi plata remuneraţiei societăţii care efectuează lucrările de 
cadastru general respectiv SC Geomir SRL, câştigătorul licitaţie din data de 29.07.2010, în cuantum de 
60 000 lei + TVA; 
 - s-a aprobat numirea expertului evaluator Cugut Victor Mihail pentru evaluarea garanţiilor aferente 
creanţelor garantate şi a retribuţiei pentru această operaţiune în sumă de 5 000 lei; 
 - cererea domnului Popescu Constantin nu a fost aprobată, deoarece nu s-a găsit un temei legal pentru 
această plată; 
 - comitetul creditorilor a luat act de oferta SC Succes Nic Com SRL şi a solicitat lichidatorului judiciar 
să întocmească un raport cu privire la aceasta, pe care să-l prezinte comitetului în şedinţa din 
10.09.2010. 
           Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de licitaţii pentru bunurile imobile identificate in 
patrimoniul dbeitoarei SC Celrom SA la preturile aprobate de adunarea creditorilor respectiv :două 
apartamente situate in Municipiul Dr. Tr. Seveirn, trei autoturisme şi deseuri de fier vechi de circa 300 
tine, deşeuri de bronz(alamă) de circa 8 tone, deşeuri de inox de circa 30 tone, deşeuri motoare electrice 
de circa 5 tone, deşeuri cabluri electrice demontate de circa 3 tone, maculatură cu 12% umiditate de 
circa 45 de tone, pâslă sintetică tehnologică de circa 14.000,00 kg deşeuri fier vechi nepregătit provenit 
din 3 buldozere, piese de schimb pentru locomotive LDH, baterii uzate 400 kg. 
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          Licitaţia pentru stocurile de materii prime şi materiale reciclabile a fost organizată la data de 
05.07.2010 orele 1500 la sediul debitoarei SC Celrom SA din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Nicolae 
Iorga, nr. 2 , judeţul Mehedinţi. 
        Conform procesului verbal de licitaţie din data de 05.07.2010, lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că bunurile au fost adjudecate şi preţul depus în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC 
Celrom SA Dr. Tr. Severin. 
         Pentru cele două apartamente lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de licitaţii publice cu 
strigare, expunerea pe piaţă efectuându-se prin afişarea anunţului de vânzare la sediul SC Celrom SA 
din localitatea Drobeta Tr. Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, jud. Mehedinţi, la sediul Tribunalului 
Mehedinţi din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol nr.14, judeţul Mehedinţi, precum şi în ziarul 
Piaţa Severineană din data de 23.04.2010 – 26.04.2010; 18.05.2010 – 20.05.2010; 29.06.2010; 
001.07.2010 precum şi în ziarul Adevărul din data de 19.05.2010 şi din data de 29.06.2010.  
       Conform procesului verbal de licitaţie nr. 1759 din data de 11.11.2011 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că bunul mobil *apartament situat în str. Crişan, nr. 47, bl. N3, sc. 8, et. 3, ap. 13, 
Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi* - compus din 2 camere, bucătărie, baie, debara, hol şi 2 
terase închise, tip confort 1 (conform D-L 61/1990), cu o suprafaţă totală utilă de 48,54 mp şi o 
suprafaţă totală a teraselor de 14,45 mp, identificat prin Cartea Funciară nr. 2573/N Drobeta Tr. 
Severin, număr cadastral 448/8/3/13, din proprietatea debitoarei SC Celrom SA a fost adjudecat de 
persoana fizică LUPU VICTORIŢA-DANIELA, domiciliată în Drobeta Tr. Severin, str. 
Calomfirescu, nr. 5, bl. C4, sc. 1, et. 1, ap. 5, judeţul Mehedinţi, CNP 2821025250029, care se 
legitimează cu CI seria MH nr. 174567 emis de Mun. Drobeta Tr. Severin la data de 25.08.2004, 
căsătorită cu LUPU AURELIAN SORIN, domiciliat în Drobeta Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 5, 
bl. C4, sc. 1, et. 1, ap. 5, judeţul Mehedinţi, CNP 1780605250556, care se legitimează cu CI seria MH 
nr. 106168 emis de Mun. Drobeta Tr. Severin la data de 29.07.2002 la preţul de pornire a licitaţiei de 
110.161,00 lei.  
      Pentru cele 3 (trei) autoturisme lichidatorul judiciar a organizat licitaţii săptămânale, anunţurile 
publicitare fiind publicate în ziarele locale din datele de 23.04.2010, 11.05.2010, 04.06.2010 şi 
08.07.2010. 
     Conform procesului verbal de licitaţie din data de 16.09.2010 lichidatorul judiciar a constatat faptul 
că bunurile mobile (autoturisme) din patrimoniul debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin au fost 
adjudecate după cum urmează: 
 - autoutilitară Dacia 1305 furgon cu număr de înamtriculare MH 02 VAZ la preţul de 1712,00 lei plus 
T.V.A; 
 - autoutilitară Dacia 1310 L cu număr de înamtriculare MH 02 HOW la preţul de 799,00 lei plus 
T.V.A.; 
 - autoturism Dacia 1310 Li cu număr de înmatriculare MH 03 CXK la preţul de 1388,00 lei plus 
T.V.A.; 
          Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi depunerea la grefa Tribunalului Mehedinţi a 
tabelului suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. De asemenea 
lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea tabelului suplimentar al creanţelor tuturor creditorilor ale 
căror drepturi au fost trecute parţial sau înlăturate din tablou asttfel: Administraţia Fondului pentru 
Mediu, BCR SA, BRD GSG SA prin SCA Piperea & Asociaţii, D.G.F.P. Mehedinţi, Eamis Trans SRL, 
Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, Security Consulting SRL, Serena SRL, 
SNTFC CFR Craiova, Unitatea Militară 0663 Drăgăşani – judeţul Olt şi doamnei Bălulescu Maria, 
precum şi administratorului special Izvoranu Constantin pentru a formula eventuale contestaţii până la 
termenul limită din 20.09.2010.  
           În conformitate cu dipoziţiile art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunării creditorilor debitoarei SC Celrom SA la data de 
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17.09.2010 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, având ca ordine 
de zi: 
- aprobarea metodei de vânzare în bloc, ca activ funcţional al patrimoniului SC Celrom SA, prin 
licitaţie publică cu strigare; 
- aprobarea regulamentului de vânzare a activului funcţional al SC Celrom SA. 
            Conform procesului verbal din data de 17.09.2010 adunarea creditorilor a aprobat metoda de 
vânzare în bloc, ca activ funcţional al patrimoniului SC Celrom SA, prin licitaţie publică cu strigare 
precum şi a regulamentului de vânzare a activului functional al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin. 
           La dosarul cauzei a fost depusă o ofertă de închiriere privind activul debitoarei SC Celrom SA 
Dr. Tr. Seveirn din partea societăţii comerciale Succes Nic Com Trading SRL  
            În aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA pentru data de 
21.09.2010 având ca ordine de zi: „analiza şi exprimarea unui punct de vedere cu privire la oferta de 
închiriere primită de la Succes Nic Com SRL în şedinţa comitetului creditorilor din data de 10.09.2010, 
ofertă care a fost completată cu oferta financiară primită în data de 14.09.2010”. Convocatorul 
comitetului creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6958 din data de 
14.09.2010 a fost publicat în Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr. 6958 din data de 14.09.2010. 
          Conform procesului verbal din data de 21.09.2010 comitetul creditorilor a votat astfel: 3 (trei) 
membri au votat împotriva închirierii, un membru nu s-a prezentat şi nici nu a comunicat un punct de 
vedere scris şi cel de-al cincilea membru a votat sub condiţia legalităţii acestuia. 
          Raportat la dispoziţiile art. 108 alin. (5) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a întocmit şi depus la dosarul cauzei tabelul definitiv consolidat al creanţelor 
împotriva averii debitorului SC Celrom SA Dr. Tr. Severin având în vedere sentinţa nr. 286/F din data 
de 14.06.2010. 
         Având în vedere recomandarea comitetului creditorilor din data de 03.09.2010 şi hotărârea 
adunării creditorilor din data de 17.09.2010 şi de faptul că judecătorul sindic a luat act de cele două 
hotărâri ale creditorilor privind vânzarea în bloc a activului debitoarei insolvente SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin prin motoda licitaţiei publice cu strigare, lichidatorul judiciar a întocmit caietul de sarcini 
pentru licitaţie şi a publicat în presa scrisă în ziarele „România Liberă”, „Adevărul”, „Publistar”, „Piaţa 
Severineană” şi „Publitim” anunţul privind licitaţia publică cu strigare a activelor debitorului Celrom 
SA Dr. Tr. Severin organizată pentru data de 19.11.2010 în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Nicolae 
Iorga nr. 2, judeţul Mehedinţi. 
Lichidatorul judiciar a procedat la traducerea anunţurilor privind licitaţia publică cu strigare a activului 
funcţional al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin în limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană, 
rusă şi germană, pentru a fi promovate pe site-uri specializate pentru pieţele externe. 
Conform procesului verbal de licitaţie nr. 2314 din data de 19.11.2010 lichidatorul judiciar împreună 
cu comisia de licitaţie au constatat faptul că la sediul societăţii debitoare nu s-a prezentat nici o ofertă 
fermă de cumpărare şi nici nu a fost constituită vreo cauţiune de participare în vederea achiziţionării 
activului debitoarei insolvente SC Celrom SA. 

În aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei lichidatorul 
judiciar a convocat comitetul creditorilor la data de 11.10.2010 orele 1330, la sediul ales din Drobeta 
Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, care a avut ca ordine 
de zi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar. 
Convocatorul şedinţei a fost transmis către toţi membrii Comitetului Creditorilor conform dovezilor 
depuse la dosarul cauzei. 



 

10 
 

Conform procesului – verbal al şedinţei din data de 11.10.2010 rezultă că au participat creditorii SC 
Alson Com Trading SRL, BCR SA Bucureşti, CEZ Vânzare, Sindicatul Liber Celrom 2007, iar BRD 
GSG a transmis un punct de vedere conform adresei FN din data de 11.10.2010.  
Hotărârea comitetului creditorilor a fost de aprobare a unui onorariu de 6 000 lei/lună exclusiv T.V.A. 
şi 8% din sumele obţinute din vânzarea bunurilor şi încasarea creanţelor (fără T.V.A.), începând de la 
data deschiderii procedurii falimentului (14.06.2010).  

Referitor la situaţia certificatelor de emisii gaze cu efect de seră tip U.E.A., urmare a solicitării 
formulate de lichidator judiciar către Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (A.N.P.M.) privind 
modalitatea de valorificare a acestora, instituţia menţionată anterior, conform adresei nr. 
11958/ANPM/28.10.2010 a comunicat faptul că aceste certificate pot fi valorificate atât timp cât 
autorizaţia de emisii gaze cu efect de seră este valabilă. De asemenea, A.N.P.M. prin adresă nr. 
1/22.04./A.N.P.M./08.11.2010 a transmis precizări cu privire la valorificarea certificatelor de emisii 
gaze cu efect de seră în sensul de a delega competenţe printr-un document oficial care să preia 
responsabilităţile ce revin sub schema de comercializare a certificatelor de emisii gaze cu efect de seră.  
Urmare a acestor demersuri, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a luat 
decizia managerială în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei ”Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al 
activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură 
judiciară aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori 
lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi 
administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, 
prin organele acestora.” în sensul de a valorifica certificatele de emisii gaze cu efect de seră alocate 
prin planul naţional de alocare pentru anul 2010 în număr de 52 096 certificate. Precizăm faptul că, în 
registrul naţional al gazelor cu efect de seră, SC Celrom SA a deţinut un număr de 83 de certificate 
rămase nevalorificate din anul anterior. La data de 10.11.2010 s-a finalizat procedura de valorificare de 
certificate emisii gaze cu efect de seră tip UEA prin contractul 2231 din data de 10.11.2010 încheiat cu 
SC K.D.F. Energy SRL la preţul de 15,50 Euro / certificat inclusiv TVA, suma totală a tranzacţiei fiind 
de 3.459.452,04 lei inclusiv T.V.A. Din sumele încasate din această tranzacţie au fost constituite 
depozite bancare la termen de 30 zile cu capitalizare în vederea maximizării averii debitorului insolvent 
SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. Precizăm faptul că, la data încheierii tranzacţiei, certificatele de emisii 
gaze cu efect de seră cotate la bursă aveau un preţ per certificat de 14,91 Euro / bucată (inclusiv TVA), 
conform dovezilor depuse la dosarul cuzei.  
              În conformitate cu dispoziţiile art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei lichidatorul judiciar a întocmit şi depus la dosarul cauzei la data de 26.11.2010 raportul 
privind sumele obţinute din lichidare si valorificarea bunurilor nr. 1 din data de 23.11.2010 precum şi 
planul de distribuire între creditori nr. 1 din data de 23.11.2010. 
            Raportat la dispoziţiile art. 122 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9885 din data de 02.12.2010 
notificarea nr. 208 din data de 26.11.2010 privind depunerea la grefa Tribunalului Mehedinţi a 
raportului privind sumele obţinute din lichidare si valorificarea bunurilor nr. 1 din data de 23.11.2010 
precum şi planul de distribuire între creditori nr. 1 din data de 23.11.2010. 

Lichidatorul judiciar a convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA la data de 
25.11.2010 orele 1400 la sediul ales din localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, care a avut ca ordine de zi: 
 - informarea privind sumele obţinute din valorificarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră; 
- analiza propunerii lichidatorului judiciar cu privire la modul de distribuire a sumelor obţinute din 
valorificarea acestor certificate; 
- diverse. 
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Convocarea comitetului creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a avut la bază şi 
solicitarea Sindicatului Liber Celrom 2007 reprezentat prin Stancu Cristian, transmisă cu adresa nr. 
520/04.11.2010.  
Conform procesului – verbal încheiat la data de 25.11.2010 comitetul creditorilor a aprobat în 
unanimitate raportul asupra fondurilor obţinute din încasarea de creanţe şi planul de distribuire nr. 1 din 
data de 23.11.2010. De asemenea comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin nu a 
avut obiecţiuni cu privire la informarea lichidatorului judiciar privind sumele obţinute din valorificarea 
certificatelor alocate SC Celrom SA. 

Urmare a încheierii de şedinţă din data de 13.12.2010, lichidatorul judiciar a procedat la 
efectuarea distribuirilor propuse prin planul de distribuire nr. 1 din data de 23.11.2010. În acest sens, 
distribuirea sumelor reprezentând creanţe salariale s-a făcut prin mandate poştale sau prin virarea pe 
card, respectiv: 
 - suma de 1 442 028,15 lei a fot expediată prin mandate poştale; 
 - suma de 34 474,92 lei a fost expediată prin virare pe card (la cererea beneficiarilor); 
 - suma de 14 761,57 lei a fost achitată în contul salariilor restante; 
 - suma de 1 259,99 lei a fost reţinută de la salariaţii care înregistrau debite faţă de societate; 
 - suma de 17 497,22 lei a fost returnată în contul debitorului ca urmare a faptului că beneficiarii nu au 
fost găsiţi. 
Din suma de 17.497,22 lei, returnată, s-a ridicat din bancă suma de 11.935,27 lei care a fost achitată 
către beneficiari, în baza cererilor de ridicare numerar. În prezent, din totalul sumei de 1.492.524,63 lei 
reprezentând creanţe salariale, a fost achitată suma de 1 485 702,69 lei (luând în considerare şi sumele 
reţinute de la salariaţii debitori), rămânând un rest de distribuit în sumă de 5.561,95 lei, sumă ce a fost 
distribuită la cererea beneficiarilor. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a activului funcţional în bloc al debitoarei 
SC Celrom SA Dr. Tr. Severin organizând licitaţie publică cu strigare la data de 14.01.2011 pornind 
de la preţul din raportul de evaluare, conform Regulamentului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor. Conform procesului verbal de licitatie din data de 14.01.2011 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că la data şi ora stabilită în anunţul publicitar nu s-a prezentat şi nu a depus garanţia de 
participare nici un ofertant. 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a activului funcţional în bloc al debitoarei SC 
Celrom SA Dr. Tr. Severin. În acest sens, au fost efectuate publicaţii de vânzare în ziarele „Bursa”, 
„Piaţa Severineană” , „Info – Star”, „România Liberă” şi „Adevărul” şi s-au afişat anunţuri de vânzare 
la sediul societăţii din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, fiind 
menţinute şi mijloacele de afişare publică (bannere). 
Pentru data de 25.02.2011, ora 1000, la sediul social al debitoarei insolvente, conform regulamentului 
de vânzare în bloc a activului funcţional SC Celrom SA, situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, 
str. N. Iorga, nr. 2, a fost organizată cea de-a treia licitaţie cu strigare pornind de la preţul stabilit în 
raportul de evaluare. 
Conform procesului verbal din data de 25.02.2011 lichidatorul judiciar a constata faptul că nu s-a 
prezentat nici o persoană interesată şi nici nu s-a constituit vreo cauţiune de participare în termenul 
prevăzut de regulamentul de vânzare. 

În cursul perioadei 25.02.2011 – 21.03.2011 lichidatorul judiciar a întreprins o serie de măsuri 
pentru a asigura conservarea corespunzătoare a patrimoniului debitoarei insolvente SC Celrom SA, 
dintre care menţionăm: 
 - verificarea periodică a integrităţii sigiliilor aplicate pe magazii, depozite, alte spaţii şi încăperi aflate 
în proprietatea debitoarei; 
 - verificarea inopinată a modului în care firma de pază îşi desfăşoară activitatea, în mod deosebit în 
zonele ce prezintă un risc mai mare de sustragere. 
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Pentru o mai bună asigurare a integrităţii bunurilor din patrimoniul debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin, lichidatorul judiciar a procedat la aplicarea de lacăte pe un număr de 100 de încăperi. De 
asemenea precizăm faptul că toţi potenţialii cumpărători care au solicitat să viziteze patrimoniul 
societăţii debitoare insolvente în vederea fundamentărilor ofertelor tehnice şi financiare au fost însoţiţi 
în mod nemijlocit de către lichidatorul judiciar, operaţiunile de desigilare şi resigilare a încăperilor şi 
spaţiilor ce au fost vizitate au fost consemnate în procese – verbale semnate de persoanele care au avut 
responsabilităţi în acest sens. 

Având în vedere că, la data de 25.02.2011, când a fost organizată cea de-a treia licitaţie cu 
strigare, nu a fost valorificat activul în bloc al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, conform 
regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor, s-a procedat la convocarea şedinţei 
adunării creditorilor SC Celrom SA pentru data de 11.03.2011 orele 1400 în localitatea Dr. Tr. Severin 
str. Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, şedinţă care a avut ca ordine de zi „analiza măsurilor 
întreprinse de lichidatorul judiciar în vederea valorificării activului funcţional al SC Celrom SA, astfel 
cum au fost aprobate de adunarea creditorilor din data de 17.09.2010 şi stabilirea strategiei ce urmează 
a fi adoptată în vederea valorificării patrimoniului debitoarei.” 
Convocatorul adunării creditorilor privind sedinta din data de 25.02.2011 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 2491 din data de 02.03.2011;  
La adunarea creditorilor convocată de lichidatorul judiciar, au participat următorii creditori: 
1. SC Alson Com Trading SRL, având o creanţă în procent de 4,61263% din masa credală; 
2. CEZ Vânzare SA, deţinând o creanţă în procent de 25,38964% din masa credală; 
3. Creanţa salarială, reprezentată prin domnul Stancu Cristian, pentru o creanţă în cotă de 15,67594% 
din masa credală; 
4. Sindicatul „Liber Celrom 2007”, ce deţine o creanţă în procent de 0,04606%; 
5. Suport Colect SRL- Grup BCR, succesoare de drept a creditorului BCR SA, ce are o creanţă în 
procent de 5,56343% din masa credală. 
Au transmis votul cu privire la ordinea de zi următori creditori: 
1. Banca Română pentru Dezvoltare SA, prin Cabinet de avocatură Piperea şi Asociaţii – ce deţine o 
creanţă în procent de 9,57472% din totalul masei credale, adresa FN din 10.03.2011. 
2. ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin, ce deţine o creanţă în procent de 
23,79727% din totalul masei credale, adresa nr. 2858 din 11.03.2011. 
Conform procesului verbal din data de 25.02.2011 adunarea creditorilor a hotărât continuarea 
procedurii de valorificare a activului funcţional SC Celrom SA Dr. Tr. Severin aşa cum a fost aprobat 
de adunarea creditorilor din data de 17.09.2010, respectiv plecând de la acelaşi preţ şi aceeaşi metodă. 
De asemenea adunarea creditorilor propune şi recomandă lichidatorului judiciar să negocieze cu 
posibilii ofertanţi valorificarea patrimoniului SC Celrom SA ca şi bloc funcţional, urmând ca ofertele 
să fie supuse analizei şi, respectiv, aprobării Comitetului creditorilor, precum si, se propunerea ca, după 
prima licitaţie, să se convoace Comitetul creditorilor, care urmează să aprobe, ca metodă alternativă, 
dezmembrarea patrimoniului SC Celrom SA şi evaluarea activului pe module funcţionale, urmând 
totodată să analizeze şi ofertele de evaluare obţinute şi duse până la acea dată. 
              În conformitate cu dispoziţiile art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei lichidatorul judiciar a întocmit şi depus la dosarul cauzei raportul privind sumele obţinute 
din lichidare si valorificarea bunurilor nr. 2din data de 21.03.2011 precum şi planul de distribuire între 
creditori nr. 2 din data de 21.03.2011. 
            Raportat la dispoziţiile art. 122 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3831 din data de 30.03.2011 
notificarea nr. 215 din data de 30.03.2011 privind depunerea la grefa Tribunalului Mehedinţi a 
raportului privind sumele obţinute din lichidare si valorificarea bunurilor nr. 2 din data de 21.03.2011 
precum şi planul de distribuire între creditori nr. 2 din data de 21.03.2011. 
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              Lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea distribuirilor de sume către salariaţii debitorului 
SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, conform planului de distribuire nr. 2 din data de 21.03.2011, având în 
vedere că au fost soluţionate de judecătorul - sindic contestaţiile la raportul privind sumele obţinute din 
lichidare si valorificarea bunurilor nr. 2 din data de 21.03.2011 precum şi la planul de distribuire între 
creditori nr. 2 din data de 21.03.2011 prin sentinţa nr. 231/21.04.2011, prin care s-a dispus următoarele: 
- s-au respins cererile de suspendare a judecării cauzei formulate de SC Alson Com Trading SRL şi 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, Administraţia Finanţelor Publice 
Mehedinţi.; 
- s-a respins cererea de suspendare a executării planului de distribuire formulată de Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Craiova, Administraţia Finanţelor Publice Mehedinţi.; 
 - s-au respins contestaţiile la raportul privind sumele obţinute din lichidare si valorificarea bunurilor 
nr. 2 din data de 21.03.2011 precum şi la planul de distribuire între creditori nr. 2 din data de 
21.03.2011 prin sentinţa nr. 231/21.04.2011 formulate de creditoarea SC Alson Com Trading SRL, 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, Administraţia Finanţelor Publice Mehedinţi. 
şi Banca Română de Dezvoltare Groupe Societe Generale SA; 
- s-a luat act de cererea de renunţare la contestaţie din partea doamnelor Craşoveanu Angela şi Cărjeu 
Ileana. 
              Urmare a hotărârii adunării creditorilor din data de 25.02.2011, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă în vederea vânzării la licitaţie a activului debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin, data şedinţei de vânzare fiind stabilită la 05.05.2011. 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului privind licitaţia publică din data de 05.05.2011 
în ziarele „România Liberă”, „Adevărul”, „Piaţa Severineană”, „Publi Star”, şi „ Bursa”. 
               Conform procesului verbal de licitaţie nr. 719 din data de 05.05.2011 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că nici un ofertant nu s-a prezentat în vederea adjudecării bunului imobil activ 
functional din patrimoniul debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, 
                La dosarul cauzei a fost depusă o ofertă de cumpărare pentru activul debitoarei SC Celrom 
SA Dr. Tr. Severin, emisă de SC George Washington Finaciar Corp., pentru suma de 15.000.000,00 
Euro, în următoarele condiţii: 
1. Plata preţului urma a fost efectuată astfel:  
 - 10% din valoarea ofertată (1.500.000,00 Euro) va fi achitată în maximum 60 de zile bancare de la 
data acceptării ofertei şi semnării promisiunii bilaterale de vânzare - cumpărare; 
 - Restul de 90% urmează a fi achitat în 11 tranşe lunare, egale. 
2. Garanţii: Plata integrală a preţului va fi garantată printr-o scrisoare de garanţie bancară, irevocabilă, 
în favoarea SC Celrom SA, emisă de o bancă de prim rang, în maximum 60 zile bancare de la data 
acceptării ofertei şi semnării promisiunii bilaterale de vânzare - cumpărare. Scrisoarea de garanţie 
bancară va fi diminuată, proporţional, cu valoarea ratelor lunare ce vor fi achitate. 
3. Titlul de proprietate va fi transferat în favoarea societăţii de drept român indicată de George 
Washington Financial Corp, care va recupera şi TVA-ul aferent preţului achitat, conform legislaţiei în 
vigoare. 
                 Lichidatorul judiciar al falitei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a convocat adunarea 
creditorilor a debitorului SC Celrom SA la data de 11.05.2011 orele 1400 la sediul SC Celrom SA, sala 
de şedinţe, situată în Dr. Tr. Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi. 
Convocatorul adunării creditorilor din data de 11.05.2011 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 5059 din data de 02.05.2011. 
Conform procesului verbal nr. 755 întocmit la data de 11.05.2011 orele 1400 adunarea creditorilor a 
hotărât următoarele:  
1. Adunarea creditorilor aprobă măsurile propuse după cum urmează; 
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 - preţul de pornire al licitaţiei pentru activul SC Celrom SA este de 15200000,00 Euro (exclusiv 
T.V.A.); 
 - pasul de licitaţie este de 5% din preţul de pornire; 
 - la preţuri egale oferite, în condiţii de participare la licitaţie, va beneficia de preemţiune licitatorul 
care va achita preţul integral al vânzării în termenul cel mai scurt faţă de celelalte oferte; 
 - în situaţia în care activul nu se adjudecă, după două licitaţii consecutive se va recovoca Adunarea 
creditorilor pentru a se stabili strategia care urmează a fi adoptată; 
2. Adunarea creditorilor hotărăşte o nouă convocare a adunării creditorilor SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin pentru data de 18.05.2011 orele 1400 la sediul societăţii, având ca ordine de zi:  
 - aprobarea vânzării activului funcţional al SC Celrom SA, prin licitaţie publică cu strigare la un preţ 
de pornire al licitaţiei de 15200000,00 euro(exclusiv T.V.A.); 
 - aprobarea modificării Regulamentului de vânzare în sensul că se modifică preţul de pornire a 
licitaţiei(15200000,00 euro exclusiv T.V.A.), pasul de licitaţie este de 5% din preţul de pornire, la 
preţuri egale oferite, în condiţii de participare la licitaţie, va beneficia de preemţiune licitatorul care va 
achita preţul integral al vânzării în termen mai scurt faţă de celelalte oferte, în situaţia în care activul nu 
se adjudecă, după două licitaţii consecutive se va recomanda Adunării creditorilor pentru a se stabili 
strategia care urmează a fi adoptată. 
Hotărârea adunării creditorilor din data de 11.05.2011 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă data de 12.05.2011 şi depusă la grefa Tribunalului la data de 12.05.2011. 
Lichidatorul judiciar a convocat în Dr. Tr. Severin, str. B - dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, 
la data de 18.05.2011 orele 1400 o nouă adunare creditorilor ce are ca ordine de zi: 
 - Aprobarea vânzării activului funcţional al SC Celrom SA prin licitaţie publică cu strigare la un preţ 
de pornire al licitaţiei de 15200000,00 euro (exclusiv T.V.A.); 
 - Aprobarea modificării Regulamentului de vânzare în sensul că se modifică preţul de pornire a 
licitaţiei ( 15200000,00 euro exclusiv T.V.A.), pasul de licitaţie este de 5% din preţul de pornire, la 
preţuri egale oferite, în condiţii de participare la licitaţie, va beneficia de preemţiune licitatorul care va 
achita preţul integral al vânzării în termen mai scurt faţă de celelalte oferte, în situaţia în care activul nu 
se adjudecă, după două licitaţii consecutive se va recomanda Adunării creditorilor pentru a se stabili 
strategia care urmează a fi adoptată; 
Covocatorul adunării creditorilor din data de 18.05.2011 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă la data de 12.05.2011 sub nr. 5602. 
Conform procesului verbal nr. 772 întocmit la data de 18.05.2011 orele 1400 adunarea creditorilor a 
hotărât următoarele:  
-Adunarea creditorilor aprobă vânzărea activului funcţional al SC Celrom SA prin licitaţie publică cu 
strigare, preţul de pornire a licitaţiei fiind de 15.200.000,00 euro (exclusiv T.V.A.), cu un procent de 
75,3551% precum şi modificarea Regulamentului de vânzare în sensul că se modifică preţul de pornire 
a licitaţiei (15.200.000,00 euro exclusiv T.V.A.), pasul de licitaţie este de 5 % din preţul de pornire, la 
preţ egal oferit, în condiţii de participare la licitaţie, va beneficia de preemţiune licitatorul care va 
achita preţul integral al vânzării în termen mai scurt faţă de celelalte oferte, în situaţia în care activul nu 
se adjudecă, după doua licitaţii consecutive se va reconvoca Adunarea Creditorilor pentru a se stabili 
strategia care urmează a fi adoptată, cu un procent de 75,355157%. Restul dispoziţiilor din 
Regulamentul de vânzare rămân nemodificate. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
5980 din data de 23.05.2011 a hotărârii adunării creditorilor din data de 18.05.2011 privind debitoarea 
SC Celrom SA. 
 Lichidatorul judiciar, în conformitate cu dispoziţiile art. 116 şi art. 118 din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei, a organizat o şedinţă de licitaţie cu strigare în vederea valorificării în 
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bloc a activului funcţional SC Celrom SA la data de 14.06.2011 orele 1430 la sediul debitoarei din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi.  
Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat conform regulamentului de vânzare în ziare locale 
şi centrale precum şi afişat la poarta debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, la sediile lichidatorilor judiciari din 
localitatea Dr. Tr. Severin, la sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe de pe lângă Primăria Municipiului 
Dr. Tr. Severin din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 17, judeţul Mehedinţi, la sediul 
DGFP-Mehedinţi din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Piaţa Radu Negru, nr. 1, judeţul Mehedinţi şi la 
sediul Tribunalului Mehedinţi din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 14, judeţul 
Mehedinţi. 
Precizăm faptul că anunţul de vânzare a fost publicat în ziarul Piaţa Severineană din data de 
20.05.2011, în ziarul Adevărul din data de 20.05.2011 şi în ziarul România Liberă din data de 
20.05.2011, conform dovezilor depuse la dosarul cauzei. 

Conform procesului – verbal de licitatie din data de 14.06.2011 lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că nici un potenţial ofertant nu a cumpărat caietul de sarcini şi nici nu a depus ofertă de 
cumpărare; 
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a activului functional al debitoarei insolvente SC 
Celrom SA Dr. Tr. Severin prin organizarea licitaţiei publice cu strigare la data de 15.07.2011 în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. nicoale Iorga, nr. 2, judetul Mehedinti. 
La licitaţia organizată de lichidatorul judiciar pentru data de 15.07.2011 s-a constatat că nu a fost 
înregistrată nici o ofertă de cumpărare şi nici nu a fost constituită vreo garanţie de participare, situaţie 
în care a fost întocmit procesul verbal înregistrat cu nr. 1045/15.07.2011. 

Având în vedere solicitarea acţionarului majoritar A.V.A.S. Bucuresti lichidatorul judiciar a 
convocat adunarea actionarilor SC Celrom SA la data de 08.07.2011, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. g) 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Conform procesului verbal din data de 08.07.2011 adunarea actionarilor a hotărât revocarea din 
funcţia de administrator special a domnului Isvoranu Constantin, fiind ales în această calitate domnul 
Aurel Ion Lascu, cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Seveirn, str. Decebal, nr. 40, bl. A1, sc. 1, 
ap. 23, judeţul Mehedinţi, identificat prin CNP 1620118250531, cu atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. 
(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. De asemenea noul administrator special a încheiat 
cu acţionarul majoritar A.V.A.S. Bucureşti contractul de mandat nr. 1674 din data de 05.08.2011. 

La data de 13.07.2011 a fost înregistrată la sediul debitoarei insolvente SC Celrom SA sub nr. 
1030 o ofertă de cumpărare a activului Celrom SA (în bloc) din partea SC Meridian CC SRL pentru 
suma de 10 100 000 Euro, ofertă ce se situează sub valoarea minimă de pornire aprobată în Adunarea 
creditorilor din data de18.05.2011. 

Conform hotărârii adunării creditorilor din data de 18.05.2011, după organizarea a două licitaţii 
în care activul nu a putut fi valorificat a fost reconvocată adunarea generală a creditorilor pentru data de 
22.07.2011, având pe ordinea de zi următoarele puncte: 
- stabilirea strategiei de valorificare a activului funcţional SC Celrom SA având în vedere că la 
licitaţiile organizate anterior nu s-a prezentat nici un ofertant. 
 - aprobarea efectuării de cheltuieli necesare punerii în funcţiune pentru efectuarea de probe 
tehnologice a cazanelor şi avansarea de către creditori a sumelor necesare. 
 - aprobarea întocmirii planului de raportare şi monitorizare anual revizuit pentru anul 2011 şi 
întocmirea planului de raportare şi monitorizare pentru anul 2012 în concordanţă cu planul revizuit 
pentru 2011, de către o persoană autorizată şi avansarea de către creditori a sumelor necesare. 
 - analiza şi aprobarea celei mai avantajoase oferte de prestări servicii arhivare a documentelor 
debitoarei SC Celrom SA. 
Conform procesului verbal din data de 27.07.2011 adunarea creditorilor a stabilit următoarele: 
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 - aprobarea ca strategie de valorificare a activului funcţional al SC Celrom SA să fie valorificarea prin 
vânzare la licitaţie publică cu strigare, conform Regulamentului de valorificare existent, la un preţ de 
pornire al licitaţiei de 15 200 000 Euro (exclusiv T.V.A.). 
 - aprobarea efectuării de cheltuieli necesare punerii în funcţiune pentru efectuarea de probe 
tehnologice a cazanelor dar nu aprobă avansarea de sume, cu consecinţa nealocării certificatelor pentru 
emisii de gaze cu efect de seră (certificate EUA) pentru viitor. 
 - aprobarea întocmirea planului de raportare şi monitorizare anual revizuit pentru anul 2011 şi 
întocmirea planului de raportare şi monitorizare pentru anul 2012 în concordanţă cu planul revizuit 
pentru 2011, dar nu aprobă avansarea de sume în acest scop, cu consecinţa nealocării certificatelor 
pentru emisii de gaze cu efect de seră (certificate EUA) pentru viitor. 
- nu se aprobă oferta de prestări servicii arhivare a documentelor debitoarei SC Celrom SA, întrucât nu 
a primit niciuna dintre aceste oferte şi nu a avut cunoştinţă despre acestea. 

Lichidatorul judiciar a purtat corespondenţă cu KDF Energy SRL, consultant în domeniul 
problemelor de mediu, cu care societatea debitoare are contract de prestări servicii, care a prezentat o 
ofertă de valorificare în avans a certificatelor de emisii CO2 pentru anul 2012, cu următoarele obligaţii 
din partea KDF Energy: 
- KDF Energy va susţine tehnic şi material probele tehnologice care se vor derula pe parcursul anului 
2011 în vederea evaluării stării tehnice a instalaţiilor din incinta Celrom SA. Aceste probe tehnice vor 
fi în sarcina KDF Energy de evaluat şi derulat cu susţinerea şi aprobarea Celrom SA; 
-  KDF Energy va întocmi toate documentele necesare în conformitate cu autorizaţia GES (revizuirea 
raportului de monitorizare pentru anul 2011 pentru includerea noilor combustibili, întocmirea şi 
depunerea planului de monitorizare pentru anul 2012, etc.); 
- KDF Energy va întocmi toate documentele necesare punerii în funcţiune a instalaţiilor şi derulării 
probelor tehnologice; 
- KDF Energy va întocmi documentaţiile necesare primirii alocării gratuite aferente perioadei Post-
Kyoto 2013 -2020 - Urgent - în funcţie de eligibilitatea confirmată de autorităţile de mediu; 
- KDF Energy va plăti verificatorul autorizat care va audita Celrom pentru eligibilitatea primirii alocării 
gratuite pentru perioada Post-Kyoto şi pentru emisiile aferente anului 2011; 
- KDF Energy va întocmi strategia şi programul de lucru pentru probele tehnologice; 
- KDF Energy va alege furnizorii de combustibili şi echipamentele de implementare şi operare; 
- KDF Energy va achita toate taxele de mediu; 
- KDF Energy va opera toate operaţiunile în Registrul Naţional pentru desfăşurarea în condiţii normale 
a activităţii Celrom şi pentru a evita penalităţile din partea Autorităţilor datorită nerespectării 
prevederilor legale; Preţul oferit a fost de 17,64 lei / EUA, în total suma de 882 000 lei, la care se aplică 
taxare inversă. 
Oferta KDF Energy a fost supusă aprobării Adunării creditorilor SC Celrom SA din data de 29.07.2011 
organizată de lichidatorul judiciar, convocatorul şedinţei fiind publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 8313 din data de 25.07.2011. 
La această şedinţă au mai fost cuprinse pe ordinea de zi următoarele  puncte: 
 - analiza propunerii creditorilor SC CEZ Vânzare SA şi SC Alson Com Trading SRL privind 
dezmembrarea din punct de vedere cadastral a imobilelor SC Celrom SA; 
 - analiza şi aprobarea celei mai avantajoase oferte de prestări servicii arhivare a documentelor SC 
Celrom SA. 
Hotărârile Adunării creditorilor, consemnate în procesul verbal al şedinţei nr. 1085/29.07.2011 au fost 
următoarele: 
 - aprobarea efectuarea de cheltuieli necesare punerii în funcţiune pentru realizarea de probe 
tehnologice a cazanelor şi efectuarea de plăţi pentru aceste cheltuieli din sumele încasate în contul 



 

17 
 

certificatelor pentru emisii de gaze cu efect de seră pentru anul 2012, valorificate în baza ofertei KDF 
Energy SRL. 
- nu sa aprobat propunerea creditorilor SC CEZ Vânzare SA şi SC Alson Com Tranding SRL privind 
dezmembrarea din punct de vedere cadastral a imobilelor SC Celrom SA; 
- aprobarea cea mai bună ofertă, respectiv cea formulată de SC Arhiprest SRL Brăila, cu menţiunea ca 
toate documentele care ţin de partea tehnică şi de mediu şi care nu au regim special, să rămână în 
fabrică. 

În baza hotărârii adunării creditorilor din data de 22.07.2011 lichidatorul judiciar a procedat la 
organizarea de licitaţii pentru valorificarea în bloc a activului funcţional al SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin, astfel, au fost organizate licitaţii publice cu strigare pentru datele de 12.08.2011 şi respectiv 
02.09.2011, pornind de la preţul de 15 200 000 Euro, exclusiv T.V.A.. 

Conform procesulor verbale de licitaţie din data de 12.08.2011 respectiv din data de 02.09.2011 
lichidatorul judiciar a constatat faptul că la licitaţiile organizate nu s-a prezentat nici o persoană 
interesată de activul debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. 

În urma hotărârii Adunării creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin din data de 
29.07.2011 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 85 din data de 19.08.2011 cu SC Arhiprest 
SRL Brăila pentru preluarea şi procesarea fondului arhivistic al societăţii debitoare. 
De asemenea a fost încheiat contract de prestări servicii cu SC KDF Energy SRL, în baza ofertei emise 
se această societatea şi a hotărârii Adunării creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin din 
data de 29.07.2011. 

Lichidatorul judiciar a continuat să organizeze licitaţii publice pentru valorificarea în bloc a 
activului funcţional al SC Celrom SA Dr. Tr. Severin pornind de la preţul aprobat de adunarea 
creditorilor, respectiv 15.200.000,00 euro. Astfel, a fost organizată o nouă licitaţie pentru data de 
18.11.2011 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi. Conform 
procesului verbal din data de 18.11.2011 lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu a fost prezent nici 
un potenţial ofertant, nu s-a cumpărat nici un caiet de sarcini şi nu a fost achitată nici o garanţie de 
participare pentru activul functional al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. 
            În conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunarii generale a creditorilor SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin pentru data de 29.11.2011 ora 1400 la sediul SC Celrom SA - sala de şedinţe, având ca ordine 
de zi: 
- Completarea comitetului creditorilor debitorului SC Celrom SA prin alegerea celui de-al cincilea 
membru, în vederea respectării criteriilor prevăzute de art. 16 alin. (4) din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 
- Necesitatea completării comitetului creditorilor debitorului mai sus menţionat, se impune datorită 
faptului că doi dintre membrii comitetului creditorilor desemnaţi anterior conform legii, au cesionat 
integral creanţele către acelaşi cesionar, respectiv către SC Unicons SA. Pe de altă parte, conform art. 
16 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, din comitetul creditorilor fac parte 
creditorii debitorului cei cu creanţe garantate, chirografare şi bugetare. Cum din comitetul creditorilor 
anterior ales nu face parte niciun creditor bugetar, iar în prezent, comitetul creditorilor este în 
imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile prevăzute de art. 17 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, lichidatorul judiciar propune completarea comitetului creditorilor debitorului SC Celrom 
SA cu creditorul ANAF, prin mandatar DGFP Caraş Severin. 
Convocatorul adunării creditorilor falitei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 12366 din data de 18.11.2011. 
          Conform procesului verbal din data de 29.11.2011 adunarea creditorilor debitorului SC Celrom 
SA a hotărât cu un procent de 100% din creanţele prezente (85,091762% din totalul creanţelor înscrise 
la masa credală) completarea comitetului creditorilor debitorului SC Celrom SA prin alegerea celui de-
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al cincilea membru în persoana creditorului ANAF prin mandatar DGFP Caraş Severin, în vederea 
respectării criteriilor prevăzute de art. 16 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Astfel, după completare, componenţa comitetului creditorilor este următoarea: SC Alson Com Trading 
SRL, SC CEZ Vânzare SA, Sindicatul Liber Celrom 2007, SC Unicons SA şi ANAF prin mandatar 
DGFP Caraş Severin 
Hotărârea adunării creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13242 din 
data de 08.12.2011 conform dovezii nr. 266576din data de 08.12.2011. 
            În conformitate cu dispoziţiile art. 118 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
lichidatorul judiciar a organizat o şedinţă de licitaţie cu strigare în vederea valorificării în bloc a 
activului funcţional SC Celrom SA la data de 09.12.2011 orele 1430 la sediul debitoarei din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi.  
Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat conform regulamentului de vânzare în ziare locale 
şi centrale precum şi afişat la poarta debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, la sediile lichidatorilor judiciari din 
localitatea Dr. Tr. Severin, la sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe de pe lângă Primăria Municipiului 
Dr. Tr. Severin din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 17, judeţul Mehedinţi, şi la sediul 
Tribunalului Mehedinţi din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedin 
Precizăm faptul că anunţul de vânzare a fost publicat în ziarul Piaţa Severineană din data de 
22.11.2011, 25.11.2011, 02.12.2011, 06.12.2011, în ziarul Adevărul din datele de 22.11.2011, 
25.11.2011, 02.12.2011, 06.12.2011, în ziarul Publistar din datele de 24.11.2011, 01.12.2011, 
08.12.2011, în ziarul România Liberă din datele de 22.11.2011, 25.11.2011, 02.12.2011, 06.12.2011, în 
ziarul Bursa din datele de 23.11.2011, 30.11.2011. 
De asemenea anunţul de vânzare a fost publicat pe site-ul ziarului Bursa la secţiunea Anunţ Bursa – 
Diverse – Licitaţii, începând cu data de 23.11.2011 anunţul a fost postat în permanenţă până la data de 
08.12.2011. Anunţul de vânzare a fost publicat în permanenţă pe site-urile www.bunaziua.ro, 
www.locbun.ro, www.piataTM.ro, www.olx.ro, www.tocmai.ro. Au fost trimise e-mailuri cu anunţul 
de vânzare la diferite societăţi de profil din România, Austria, Republica Cehă, Franţa, Germania şi 
Statele Unite ale Americi. 
           Conform procesului verbal de licitaţie nr. 1998 din data de 09.12.2011 lichidatorul judiciar 
constată faptul că până la data de 08.12.2011 (ultima zi în care se putea achiziţiona  caietul de sarcini) 
nu a fost cumpărat nici un caiet de sarcini pentru această licitaţie. De asemenea sa constatat faptul că la 
ora, data şi ziua organizării licitaţiei nu a fost prezent nici un potenţial ofertant, astfel la licitaţie din 
data de 09.12.2011 ora 1430 pentru vânzarea în bloc a activului funcţional al debitoarei SC Celrom SA 
Dr. Tr. Severin bunul supus vânzării nu a fost adjudecat. 
           În conformitate cu dispoziţiile art. 118 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
lichidatorul judiciar a organizat o şedinţă de licitaţie cu strigare în vederea valorificării în bloc a 
activului funcţional SC Celrom SA la data de 16.01.2012 orele 1400 la sediul debitoarei din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi.  
Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat conform regulamentului de vânzare în ziare locale 
şi centrale precum şi afişat la poarta debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, la sediile lichidatorilor judiciari din 
localitatea Dr. Tr. Severin, la sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe de pe lângă Primăria Municipiului 
Dr. Tr. Severin din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 17, judeţul Mehedinţi, şi la sediul 
Tribunalului Mehedinţi din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi. 
Precizăm faptul că anunţul de vânzare a fost publicat în ziarul Piaţa Severineană din data de 
23.12.2011, 30.12.2011, 06.01.2012, 10.01.2012, 13.01.2012 în ziarul Adevărul din datele de 
22.12.2011 28.12.2011, 06.01.2012, 10.01.2012, 13.01.2012 în ziarul Publistar din datele de 
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22.12.2011, 12.01.2012, în ziarul România Liberă din datele de 22.12.2012, 28.12.2012, 06.01.2012, 
10.01.2012, 13.01.2012. 
De asemenea anunţul de vânzare a fost publicat în permanenţă pe site-urile www.bunaziua.ro, 
www.locbun.ro, www.piataTM.ro, www.olx.ro, www.tocmai.ro.  
Conform procesului verbal de licitaţie nr. 34 din data de 16.01.2012 lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că până la data de 13.01.2012 (ultima zi în care se putea achiziţiona  caietul de sarcini) nu a fost 
cumpărat nici un caiet de sarcini pentru această licitaţie. De asemenea se constată că la ora, data şi ziua 
organizării licitaţiei nu a fost prezent nici un potenţial ofertant, astfel la licitaţie din data de 16.01.2012 
ora 1400 pentru vânzarea în bloc a activului funcţional al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin 
bunul supus vânzării nu a fost adjudecat. 
             Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţa prin organizarea unei şedinţe de licitaţie cu 
strigare în vederea valorificării în bloc a activului funcţional SC Celrom SA la data de 03.02.2012 orele 
1400 la sediul debitoarei din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B - dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul 
Mehedinţi.  
Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat conform regulamentului de vânzare în ziare locale 
şi centrale precum şi afişat la poarta debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, la sediile lichidatorilor judiciari din 
localitatea Dr. Tr. Severin, la sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe de pe lângă Primăria Municipiului 
Dr. Tr. Severin din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 17, judeţul Mehedinţi, şi la sediul 
Tribunalului Mehedinţi din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi. 
Precizăm faptul că anunţul de vânzare a fost publicat în ziarul Piaţa Severineană din data de 
20.01.2012, 27.01.2012, în ziarul Adevărul din datele de 19.01.2012, 26.01.2012, 02.02.2012, în ziarul 
Publistar din datele de 19.01.2012, 26.01.2012, 02.02.2012, în ziarul România Liberă din datele de 
19.01.2012, 26.01.2012, 02.02.2012. 
De asemenea anunţul de vânzare a fost publicat în permanenţă pe site-urile www.bunaziua.ro, 
www.locbun.ro, www.piataTM.ro, www.olx.ro, www.tocmai.ro.  
Conform procesului verbal de licitaţie nr. 232 din data de 03.02.2012 lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că până la data de 02.02.2012 (ultima zi în care se putea achiziţiona  caietul de sarcini) nu a fost 
cumpărat nici un caiet de sarcini pentru această licitaţie. De asemenea se constată că la ora, data şi ziua 
organizării licitaţiei nu a fost prezent nici un potenţial ofertant, astfel la licitaţie din data de 03.02.2012 
ora 1400 pentru vânzarea în bloc a activului funcţional al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin 
bunul supus vânzării nu a fost adjudecat. 

In conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a întocmit un nou regulament de organizare a licitaţiei publice cu strigare privind 
vânzarea în bloc ca activ funcţional a întregului patrimoniu din averea debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei lichidatorii 
judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal 
Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesor de drept a Cabinetului Individual de 
Insolvenţă Popescu Emil) au convocat la data de 31.01.2012 orele 1430 adunarea creditorilor 
debitorului SC Celrom la sediul falitei din localitatea Dr. Tr. Severin în sala de sedinţe din str. B-dul 
Nicolae Iorga nr. 2, jud. Mehedinţi având ca ordine:  
Aprobarea modalităţii de valoficare a activului funcţional al SC Celrom SA, într-una dintre următoarele 
variante: 
1.Aprobarea reducerii preţului de pornire a licitaţiei în vederea valorificării în bloc a activului 
funcţional SC Celrom SA, la valoarea de 10025122,50 euro, exclusiv TVA, respectiv 50% din preţul de 
evaluare stabilit iniţial. Adaptarea şi aprobarea regulamentului de vânzare, în sensul că, la licitaţie se 
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poate prezenta oricare dintre creditori, iar în cazul în care adjudecarea se va face de către unul din 
aceştia, se poate depunde creanţa în contului preţului, în condiţiile prevăzute de lege sau; 
2.Aprobarea dezmembrării activului SC Celrom SA în „subansambluri funcţionale”, în raport de 
dispoziţiile art. 116 pct. 4 funcţionale (să efectueze evaluarea şi dezmembrarea cu propuneri de 
variante). 
Convocatorul adunării creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin nr. 219 din data de 
18.01.2012 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 922 din data de 23.01.2012 
conform dovezii nr. 18251 emisă la data de 23.01.2012. 
Conform procesului verbal încheiat la data de 31.01.2012 adunarea creditorilor aprobă cu un procent de 
37,6880% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 52,5385% din 
totalul creanţelor prezente ori care au exprimat un punct de vedere în scris diminuarea preţului de 
pornire a licitaţiei în vederea valorificării în bloc a activului funcţional SC Celrom SA la valoarea de 
10.025.122,50 euro, exclusiv T.V.A., respectiv 50% din preţul de evaluare stabilit iniţial şi adaptarea şi 
aprobarea regulamentului de vânzare în sensul că la licitaţie se poate prezenta oricare dintre creditori, 
iar în cazul în care adjudecarea se face de către unul din aceştia se poate depune creanţa în contul 
preţului, în condiţiile prevăzute de lege. 
Hotărârea adunării creditorilor falitei SC Celrom Sa Dr. Tr. Severin a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă conform cererii de inregistrare nr. 500253 din data de 01.02.2012 depuse la 
dosarul cauzei. 
              Prin cerere adresată Tribunalului Mehedinţi SC Unicons SA cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
N. Grigorescu, nr. 8, jud. Mehedinţi solicită să se act de cesiunea de creanţă intervenită si modificarea 
tabelului definitiv consolidat al creanţelor admise împotriva averii debitorului SC Celrom SA Dr. Tr. 
Severin prin înlocuirea vechilcreditor  Isvoranu Constantin cu noul creditor SC Unicons SA, urmare 
încheierii contractului de cesiune de creanţă nr. 1 din data de 06.02.2012. Astfel la data de 06.02.2012 
creditorul Isvoranu Constantin prin încheierea contractului de cesiune de creanţa nr. 1 a cesionat 
creanţa salarială în sumă de 1344375,00 lei deţinută împotriva societăţii SC Celrom SA împreună cu 
toate accesorile acesteia actuale şi viitoare către SC Unicons SA. 
             De asemenea SC Unicons SA solicită Tribunalului Mehedinţi prin cerere formulată să se ia act 
de cesiune de creanţă intervenită respectiv a contractului de cesiune de creanţă nr. 239 din data de 
06.02.2012 prin care creditorul SC Alpha Construct Sistem SA a cesionat creanţa salarială în sumă de 
3422125,00 lei deţinută împotriva falitei SC Celrom SA împreună cu toate accesorile acesteia, actuale 
şi viitoare către SC Unicons SA şi modificarea tabelului definitiv consolidat al creanţelort împotriva 
debitoarei SC Celrom SA prin înlocuirea vechiului creditor SC Alpha Construct Sistem SA cu noul 
creditor SC Unicons SA, urmare încheierii contractului de cesiune de creanţă nr. 239 din data de 
06.02.2012. 
           În conformitate cu dispoziţiile art. 118 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
lichidatorul judiciar a organizat o şedinţă de licitaţie cu strigare în vederea valorificării în bloc a 
activului funcţional SC Celrom SA la data de 09.03.2012 orele 1400 la sediul debitoarei din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi.  
Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat conform regulamentului de vânzare în ziare locale 
şi centrale precum şi afişat la poarta debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, la sediile lichidatorilor judiciari din 
localitatea Dr. Tr. Severin, la sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe de pe lângă Primăria Municipiului 
Dr. Tr. Severin din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 17, judeţul Mehedinţi, şi la sediul 
Tribunalului Mehedinţi din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi. 
Precizăm faptul că anunţul de vânzare a fost publicat în ziarul Piaţa Severineană din data de 
07.02.2012, 10.02.2012, 14.02.2012, 21.02.2012, 24.02.2012, 28.02.2012, 02.03.2012, 06.03.2012, în 
ziarul Adevărul din datele de 07.02.2012 10.02.2012, 14.02.2012, 24.02.2012, 28.02.2012, 29.02.2012, 
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02.03.2012,06.03.2012, în ziarul Publistar din datele de 09.02.2012, 23.02.2012, 01.03.2012, în ziarul 
România Liberă din datele de 07.02.2012, 10.02.2012, 14.02.2012, 21.02.2012, 24.02.2012, 
28.02.2012, 02.03.2012, 06.03.2012, în ziarul Publitim din data de 11.02.2012, în ziarul Jurnalul 
Naţional din data de 13.02.2012, 15.02.2012, 17.02.2012, 20.02.2012, 22.02.2012, în ziarul Bursa din 
data de 07.02.2012, 15.02.2012, 22.02.2012, 29.02.2012. 
De asemenea anunţul de vânzare a fost publicat în permanenţă pe site-urile www.bunaziua.ro, 
www.locbun.ro, www.piataTM.ro, www.olx.ro, www.tocmai.ro şi www.AnunţuriPublicitare.info la 
rubrica Licitaţi şi la televiziunea Dr. Tr. Severin prin postul Radio Televiziunea Severin în intervalul 
orar 10,30 – 19,30 în fiecare zi în perioada 07.02.2012 – 08.03.2012 precum şi la postul de televiziune 
Datina TV în fiecare zi în perioada 10.02.2012 – 08.03.2012. 
Lichidatorul judiciar asociaţi prin contract Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă 
Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesor de drept a 
Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil) au trimis email – uri cu anunţul de vânzare a 
activului funcţional al debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin către Camera de Comerţ şi Industrie, 
Camera de Comerţ şi Agricultură, Asociaţia Oamenilor de Afaceri precum şi societăţilor comerciale 
care au depus diferite oferte de cumpărare după cum urmează: SC Suces Nic Com SRL Târgu Jiu, 
George Washington Financial Corp, SC Epomob Sicomar SRL. 
De asemenea lichidatorul a amplasat pe cele trei artere principale benere prinvind vânzarea activului 
funcţional SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. 
Conform procesului verbal de licitaţie nr. 391 din data de 09.03.2012 întocmit la sediul SC Celrom 
SA din localitatea Dr. Tr. Severin, str. B - dul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi a avut loc şedinţa 
de licitaţie publică privind vânzarea în bloc ca activ funcţional a SC Celrom SA, preţul de pornire al 
licitaţiei fiind 10.025.122,50 euro, preţ aprobat de adunarea creditorilor. 
Bunul activ funcţional SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a fost adjudecat de către SC Unicons SA Dr. Tr. 
Severin, cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Nicolae Grigorescu nr. 8, jud. Mehedinţi, CUI 5976842 
înmatriculat la Registru Comerţului sub nr. J25/895/1994, la preţul de 10.025.122,50 euro cel mai mare 
preţ oferit. 
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului de vânzare al activului funcţional „SC Celrom SA” 
Drobeta Turnu Severin, aprobat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 31.01.2012 din care rezultă 
că, în situaţia în care, bunul va fi adjudecat de un creditor, acesta poate depune în contul preţului, 
valoarea garanţiei, în condiţiile legii, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea calculelor pentru 
obţinerea diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată de către adjudecatarul SC Unicons SRL. 
La stabilirea diferenţei ce urmează a fi achitată de către adjudecatar, s-au avut în vedere următoarele: 
 - preţul de schimb euro/leu este de 4,37 lei/euro; 
 - cheltuielile indirecte, conform anexelor, au fost stabilite în funcţie de cheltuielile efectuate de la data 
deschiderii procedurii de faliment, iar repartizarea acestora, pe categorii de creanţe, constând în 
cheltuieli de conservare, administrare, publicitate, s-a făcut pe cote procentuale, calculate conform 
anexelor ataşate; 
 - cheltuielile directe în sumă de 2.137.476,00 lei vizează numai imobilele garantate SC Unicons SRL. 
Plata preţului bunului a fost stabilită a fi achitat în condiţiile art. 12 şi art 12 ind. 1 din regulamentul de 
vânzare, în cel mult 30 de zile de la data sedinţei de licitaţie, dar nu mai tarziu de 06.04.2012. 
Adjudecatarul SC Unicons SA Dr. Tr. Severin a depus în contul de faliment nr. 
RO7RNCB0179034566230001 în contul preţului licitat următoarele sume: 
- la data de 18.01.2012 suma de 4.337.904,00 lei echivalentul a 1.002.512,00 euro  
- la data de 27.02.2012 suma de 18.000,00 lei echivalentul a 4.120,00 euro 
- la data de 28.03.2012 suma de 21.954.210,00 lei echivalentul a 5.019.596,68 euro 
- la data de 04.04.2012 suma de 81.046,00 lei echivalentul a 18.527,50 euro 
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Totalul sumelor depuse în contul de lichidare de către adjudecatarul SC Unicons SA dr. TR. Severin 
este de 26.391.160,00 lei echivalentul a 6.044.756,18 euro. 
Lichidatorul judiciar a estimat un nivel al creantelor cuvenite adjudecatarului creditor care să fie luate 
în calculul operaţiuni de compensare, ca urmare a hotărâri adunării creditorilor, suma de 14.589.248,17 
lei echivalentul a 3.338.500,72 euro (1 euro egal 4,37 lei). 
Diferenţa de achitat estimată de lichidatorul judiciar este de 641.865,60 euro, având în vedere 
preţul adjudecat în suma de 10.025.122,50 euro, sume achitate în cuantum de 6.044.756,18 euro, 
creanţa estimată cuvenită a creditorului adjudecatar SC Unicons SA în sumă de 3.338.500,72 
euro . 
             În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar asociaţi prin contract Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă 
Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesor de drept a 
Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil) a convocat comitetul creditorilor debitoarei SC 
Celrom SA la data de 12.04.2012 orele 1400 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi având ca ordine de zi: Aprobarea în temeiul art. 23 din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei a desemnării expertului evaluator PricewaterhouseCoopers şi 
stabilirea remuneraţiei provizorii a cestuia, în vederea efectuării unei evaluări care să determine 
valoarea bunurilor garantate în favoarea SC Romwell PM SA fost SC Unicons SA şi DGFP Mehedinţi, 
în total preţ obţinut ca urmare a vânzării în bloc a activului funcţional SC Celrom SA la preţul de 
10.025.122,50 euro. 
Conform procesului verbal nr. 525 din data de 12.04.2012 comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom 
SA Dr. Tr. Severin aprobă în temeiul art. 23 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
desemnarea expertului PricewaterhouseCoopers în vederea efectuării unei evaluări care să determine 
valoarea bunurilor garantate în favoarea SC Romwell PM SA fost SC Unicons SA şi DGFP Mehedinţi, 
în total preţ obţinut ca urmare a vânzării în bloc a activului funcţional SC Celrom SA la preţul de 
10.025.122,50 euro şi mandatează lichidatorii judiciari ai falitei SC Celrom SA să negocieze cu 
expertul evaluator remuneraţia acestuia pentru evaluările ce urmează să le efectueze. 
Procesul verbal al comitetului creditorilor nr. 525 din data de 12.04.2012 a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 18.04.2012 conform dovezi anexate. 
Lichidatorul judiciar asociaţi prin contract Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă 
Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesor de drept a 
Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil) prin adresă nr. 120 din data de 18.04.2012, 
transmisă către Pricewaterhouse Coopers România a solicitat efectuarea unei evaluări – expertize cu 
următorul obiectiv: stabilirea preţului pentru bunurile asupra cărora creditorii DGFP Mehedinţi 
şi SC Romwell PM SA fost SC Unicons SA deţin garanţii raportat la preţul de 10.025.122,50 euro 
obţinut din vânzarea activului funcţional în bloc. 
Adresa nr. 120 din data de 18.04.2012 a fost transmisă prin fax, email precum şi prin Fan Courier 
conform dovezilor depuse la dosarul cauzei. 
            Prin răspunsul dat de către PricewaterhouseCoopers România reprezentat de către 
domnul Răzvan Penescu transmis la data de 24.04.2012 orele 11.04 – email, comunică faptul că 
datorită numărului mare de lucrări în care sunt implicaţi nu pot efectua lucrări suplimentare. 
            În conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a reconvocat comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA la data de 27.04.2012 
orele 1400 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu nr. 20, bl. KM4, sc.1, ap. 2, jud. Mehedinţi 
având ca ordine de zi: desemnarea unui expert – evaluator, cu experienţă în domeniu, în vederea 
efectuării unei evaluări care să determine valoarea bunurilor garantate în favoarea SC Unicons SA şi 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
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Mehedinţi, în total preţ obţinut, ca urmare a vânzării în bloc a activului funcţional SC Celrom SA la 
preţul de 10.025.122,50 şi stabilirea remuneraţiei provizorii a acestuia. 
Convocatorul comitetului creditorilor a fost comunicat membrilor comitetului în mod direct prin e-
mail. 
Conform procesului verbal nr. 537 din data de 27.04.2012 comitetul creditorilor debitoarei SC 
Celrom SA aprobă desemnarea unui expert – evaluator, cu experienţă în domeniu, în vederea efectuării 
unei evaluări care să determine valoarea bunurilor garantate în favoarea SC Romwell PM SA (fostă SC 
Unicons SA) şi DGFP Mehedinţi în total preţ obţinut ca urmare a vânzării în bloc a activului funcţional 
SC Celrom SA..  
În vederea selectării expertului evaluator s-a convenit ca publicitatea privind selectarea expertului 
evaluator să se facă şi într-un ziar central respectiv Adevărul şi în ziarele locale Datina şi Gazeta de 
Sud, ultima zi pentru înregistrarea ofertelor va fi vineri 04.05.2012 orele 16,00 iar în cazul în care nu va 
fi depusă nici o ofertă termenul de depunere se va prelungi până miercuri 09.05.2012 orele 16,00. De 
asemenea ofertanţii trebuie să aibă calitatea de evaluatori autorizaţi ANEVAR şi să poată efectua 
lucrări de evaluare în următoarele domenii: întreprinderi, bunuri şi proprietăţi imobiliare, drept condiţii 
de eligibilitate a ofertanţilor sunt o experienţă similară constând în cel puţin trei lucrări de acelaşi gen, a 
căror valoarea evaluată însumată a fost de cel puţin 3.000.000 euro pentru selecţia de oferte din data de 
04.05.2012, respectiv a căror valoare evaluată însumată a fost de cel puţin 2.000.000 euro pentru 
selecţia de oferte din data de 09.05.2012. În cazul în care evaluatorul nu efectuează lucrarea în 
termenul asumat prin ofertă va plăti daune interese în cuantum de 5% din valoarea contractului pe zi de 
întârziere. Obiectivul evaluării este determinarea valorii bunurilor garantate în favoarea SC 
ROMWELL PM SA ( fostă SC Uncions SA) şi DGFP Mehedinţi, în total preţ obţinut, ca urmare a 
vânzării în bloc a activului funcţional SC Celrom SA la preţul de 10.025.122,50 euro; criteriile de 
selecţie a ofertei vor fi cel mai mic preţ şi cea mai mică perioadă de realizare şi depunere a lucrării. 
            Lichidatorul judiciar al SC Celrom SA a procedat la publicarea în ziarul Datina din data de 
28.04.2012, Adevărul din data de 02.05.2012 şi în Gazeta de Sud din data de 03.05.2012 a anunţul de 
selecţie a ofertelor pentru desemnarea unui expert evaluator în vederea efectuării unei evaluări care să 
determine valoarea bunurilor garantate în favoarea SC ROMWELL PM SRL ( fostă SC Uniconc SA) şi 
DGFP Mehedinţi în total preţ obţinut ca urmare a vânzăriii în bloc a activului  funcţional SC Celrom 
SA la preţul de  10.025.122,50 euro. 
           La data de 02.05.2012 orele 15,45 în localitatea Dr. Tr. Severin , str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2 jud. Mehedinţi a fost semnată tranzacţia între SC Romwell PM SA reprezentată de 
către administratorul societar Buzatu Leontin – Victor şi acţionarul majoritar Isvoranu Constantin şi SC 
Celrom SA prin lichidator judiciar asociaţi Cabinet Insolvenţă Popescu Emil, Cabinet Insolvenţă 
grădinaru Valentina, Yna Consulting SPRL şi Visal Consulting SPRL prin care au hotărât următoarele:  
I. Contestatorul SC ROMWELL PM SA (denumire anterioară SC UNICONS SA) renunţă la 
contestaţia formulată împotriva Raportului lichidatorilor judiciari cu privire la stabilirea diferenţei de 
preţ ce urmează a fi achitat de adjudecatarul activului funcţional SC CELROM SA, nr. 107/29.03.2012. 
II. Intimatul renunţă la Raportul nr. 107/29.03.2012, depus la dosarul cauzei. 
III. Părţile convin să fie pusă în aplicare hotărârea Comitetului Creditorilor din 27.04.2012. 
IV. Toate diferenţele financiare rezultând din admiterea în instanţă cu caracter irevocabil a unor 
eventuale contestaţii cu privire la planul de distribuire a sumelor rezultate din vânzarea în bloc a 
activului funcţional SC CELROM SA, vor fi suportate necondiţionat şi integral de către contestator, 
fără a fi necesară efectuarea oricăror alte forme procedurale. 
V. SC ROMWELL PM SA, împreună cu acţionarul majoritar ISVORANU CONSTANTIN, înţeleg să 
garanteze cu propriile patrimonii universale achitarea eventualelor diferenţe financiare descrise la art. 
IV numai în limita superioară a sumei de 569.250,00 EURO. 
VI. Prezenta tranzacţie este întocmită potrivit art. 271-273 Cod Proc.Civ. 
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           Între SC Celrom SA reprezentată prin lichidator judiciar în calitate de vânzător şi SC 
Romwell PM SA – fost SC Unicons SA reprezentată de Buzatu Leontin Victor în calitate de 
cumpărător la data de 04.05.2012 cu încheiere de autentificare nr. 1077 dată de Biroul Notarului 
Public Ion Andreca s-a perfectat contractul de vânzare cumpărare prin care se transmite dreptul 
de proprietate al bunului “activ funţional SC Celrom SA Dr. Tr. Severin – în bloc” către 
cumpărătorul SC PM SA – fost SC Unicons SA. Anexăm la prezentul raport contractul de 
vânzare cumpărare întocmit la Biroul Notarului Public Ion Andreca cu încheiere de autentificare 
nr. 1077 din data de 04.05.2012 în original. 
           În conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar asociaţi prin contract a convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA  
la data de 07.05.2012 orele 16,00 în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, jud. Mehedinţi având ca ordine de zi: Analiza şi selectarea ofertelor în vederea efectuării unei 
evaluări care să determine preţul bunurilor garantate în favoarea SC Romwell PM SA ( fostă SC 
Unicons SA) şi DGFP Mehedinţi în total preţ obţinut ca urmare a vânzării în bloc a activului funcţional 
SC Celrom SA la preţul de 10.025.122,50 euro. 
           Conform procesului verbal nr. 542 încheiat la data de 07.05.2012 comitetul creditorilor decide 
desemnarea în vederea efectuării evaluării care să determine preţul bunurilor garantate în favoarea SC 
Romwell PM SA ( fostă SC Unicons SA) şi DGFP Mehedinţi în total preţ obţinut ca urmare a vânzării 
în bloc a activului funcţional SC Celrom SA la preţul de 10.025.122,50 euro, expert evaluator SC Euro 
Ex Eval SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 132, jud. Mehedinţi, având CUI 11389591. 
            Lichidatorul judiciar al debitoarei SC Celrom SA a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi cu 
adresă nr. 141 din data de 08.05.2012 procesul verbal întocmit cu ocazia sedinţei Comitetului 
Creditorilor din data de 07.05.2012 ora 16,00 pentru debitoarea SC Celrom SA însoţite de următoarele 
documente: împuternicire SC Romwelle PM SA pentru domnul Pîrvan Ion, împuternicire SC Alson 
Com Trading SRL pentru domana Enache Eliza – Amelia, dobada transmiterii procesului verbal al 
comitetului creditorilor pentru debitoarea SC Celorm SA din data de 27.04.2012 către Administraţia 
Finanţelor Publice Caraş – Severin, adresă nr. 400/07.05.2012 transmisă către SC Alson Com Trading 
SRL, adresă nr. 393/04.05.2012 transmisă de SC Alson Com Trading SRL, adresă nr. 569/04.05.2012 
transmisă de Sindicatul Liber Celrom 2007, ofertă depusă de SC Euro Ex – Eval SRL pentru realizarea 
rapoartelor de evaluare a bunurilor ce au aparţinut SC Celrom SA, garantate în favoarea SC Romwell 
PM SA şi DGFP Mehedinţi, ofertă depusă de SC Fidox SRL pentru prestarea serviciilor de evaluare a 
bunurilor SC Celrom SA, ofertă depusă de I.I. Cebun Marian Viorel pentru întocmirea rapoartelor de 
evaluare a bunurilor SC Celrom SA şi oferta depusă de SC Darian DRS SA pentru realizarea 
rapoartelor de evaluare a bunurilor SC Celrom SA. 
SC Euro Ex – Eval SRL Dr. Tr. Severin a întocmit şi depus la dosarul cauzei raportul de evaluare 
privind stabilirea preţului pentru bunurile asupra cărora creditorii DGFP Mehedinţi şi SC Romwell PM 
SA (fost SC Unicons SA) deţin garanţii raportat la preţul de 10.025.122,50 euro obţinut din vânzarea 
activului funcţional în bloc. 
           Lichidatorul judiciar asociaţi prin contract Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu 
Emil a convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA la data de 17.05.2012 orele 16,00 în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM2, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi având ca 
ordine de zi: aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC Ex Eval SRL prin care a fost determinat 
preţul de vânzare al bunurilor garantate în favoarea creditorilor SC Romwell PM SA (fost SC Unicons 
SA) şi DGFP Mehedinţi, din totalul preţului de vânzare al activului funcţional SC Celrom SA. 
Convocatorul nr. 233 din data de 16.05.2012 precum şi raportul de evaluare a fost transmis comitetului 
creditorilor prin e-mail din data de 16.05.2012.  
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                Conform procesului verbal nr. 560 din data de 17.05.2012 comitetul creditorilor aprobă 
raportul întocmit de SC EURO EX EVAL SRL prin care a fost determinat  preţul de vânzare al 
bunurilor garantate în favoarea creditorilor SC UNICONS SA Drobeta Turnu Severin (actualmente SC 
ROMWELLE PM SA) şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova Administraţia 
Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti din total preţ de vânzare a activului funcţional SC Celrom 
SA. 
                La data de 14.05.2012 la Biroul Notarului Public Ion Andreca din localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Mareşal Averescu nr. 12, jud. Mehedinţi a fost întocmit actul adiţional la contractul de vânzare – 
cumpărare autentificat sub nr. 1077 din data de 04.05.2012 - încheiere de autentificare nr. 1151 ce a 
avut ca obiect vânzarea către SC Romwelle PM SA cu preţul menţionat şi încasat în contractul de 
vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1077/04.05.2012 a imobilului bloc Tineret nefamilişti – 10 
locuri, imobil prins în lista de inventariere a SC Celrom SA cu numărul de inventar 10137. 
                Conform procesului verbal de predare – primire încheiat între SC Celrom SA cu sedul în Dr. 
Tr. Severin, str. B – dul Nicolae Iorga nr. 2, societate aflată în faliment conform dosar nr. 
4842/101/2009 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, legal reprezentată prin lichidatori judiciari 
asociaţi prin contract Consultant Insolvenţă SPRL (succesor de drept a Cabinetului Individual de 
Insolvenţă Popescu Emil), Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Yna Consulting 
SPRL şi Visal Consulting SPRL în calitate de predător şi SC Romwelle PM SA ( fost SC Unicons SA) 
reprezentată prin Sîrbu Mihai, Kovacs Gheorghe, Pîrvan Ion în calitate de primitor au procedat la 
predarea – primirea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin, 
conform listelor de inventariere în număr total de 239 file conform dovezilor depuse la dosarul cauzei. 
                În conformitate cu dispoziţiile art. 122 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
lichidatorul judiciar al debitoarei SC Celrom SA asociaţi prin contract Yna Consulting SPRL, Cabinet 
Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
(succesore de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil) a întocmit raportul  asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe şi planul de distribuie între creditori privind 
debitoarea SC Celrom SA Dr. Tr. Severin nr. 3. 
                  Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe şi planul de 
distribuie între creditori privind debitoarea SC Celrom SA Dr. Tr. Severin nr. 3 a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 07.06.2012, conform dispoziţiilor art. 122 alin. 1 din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
               În aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
lichidatorul judiciar a convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA la data de 06.06.2012 
orele 1400 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu nr. 20, bl. KM4, sc.1, ap. 2, jud. Mehedinţi în 
vederea Prezentării raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a 
planului de distribuire între creditori nr. 3 din data de 01.06.2012. 
Convocatorul comitetului creditorilor a fost comunicat membrilor comitetului în mod direct prin e-mail 
conform dovezilor ce au fost anexate la procesul verbal nr. 580 din data de 06.06.2012. 
Conform procesului verbal nr. 580 din data de 06.06.2012 au transmis puncte de vedere următorii 
creditori:  
SC CEZ Vânzare SA a trimis punct de vedere scris astfel: ,,votăm împotriva planului de distribuţie 
între creditori nr. 3/01.06.2012 întrucât acesta nu se raportează la prevederile legale în vigoare, astfel: 
conform art. 121 alin. 2 din Legea 85/2006 în cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri 
ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea pentru 
diferenţă creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare; 
întrucât sumele rezultate în urma valorificării activului funcţional raportat la preţul aferent bunurilor 
garantate nu a acoperit întreaga creanţă garantată, rezultă în conformitate cu prevederea menţionată mai 
sus ca valoarea rămasă de achitat din creanţele garantate să fie înregistrate ca şi creanţe chirografare; 
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din analiza raportului transmis am observat ca sumele rămase neachitate din creanţele garantate au fost 
înregistrate ca şi creanţe bugetare, fapt ce contravine prevederilor legale; în aceste condiţii se impune 
refacerea planului de distribuţie nr. 3/01.06.2012 şi distribuirea sumei de 11.611.151 către creditorii 
chirografari având în vedere că această sumă a fost atribuită nelegal către DGFP Mehedinţi”. 
SC Alson Com Trading SRL a trimis punct de vedere scris astfel: ,,suntem parţial de acord cu planul de 
distribuire, pentru motivele ce înţelegem să le prezentăm în continuare: a) cu privire la creanţa 
salarială, vă rugăm să aveţi în vedere Decizia ce se va pronunţa de către Curtea de Apel Craiova în 
dosarul în care Sindicatul Liber Celrom 2007 este reclamant, pârâta fiind AJOFM Mehedinţi cel 
privind plata unui cuantum din creanţa salarială din fondul de garantare potrivit dispoziţiilor Legii 
200/2006 sau să puneţi în aplicare hotărârea de fond; b) cu privire la creanţa garantată a DGFP 
Mehedinţi facem următoarele obiecţiuni: garanţiile invocate, deţinute şi înscrise în tabelul creditorilor 
au fost ale ANAF şi nu ale DGFP Mehedinţi, solicităm ca în cazul acestui creditor să faceţi aplicarea 
dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi art. 121 alin. 2 şi 3 din Legea 85/2006; c) vă solicităm să aveţi în vedere 
de asemenea şi faptul că vom formula recurs la soluţia pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul 
nr. 4842/101/2008/a26, soluţia ce urmează a se pronunţa de către Curtea de Apel Craiova putând fi 
diferită faţă de cea pronunţată la fond; de asemenea, în temeiul art. 13 alin. 1 şi art. 20 lit. g, vă 
solicităm ca mai înainte de a se trece la exprimarea votului în adunarea creditorilor să faceţi aplicarea 
prevederilor legale(art. 17 alin. 5 din Legea 85/2006) în cazul în care se constată că sunt îndeplinite 
condiţiile în care există creditori care se află în postura imperativă de a se abţine  de la votul privind 
ordinea de zi a adunării creditorilor şi totodată despre acesta să se facă menţiunea în procesul verbal 
întocmit cu ocazia adunării creditorilor”. 
DGFP Mehedinţi reprezentat de mandatar Direcţia Generala a Finanţelor Publice Caras – Severin a 
trimis un punct de vedere scris astfel: ,,DGFP Caraş Severin referitor la comitetul creditorilor din 
06.06.2012 ora 14.00 cu privire la ordinea de zi vă comunicăm că luăm act atât de raportul asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi a planului de distribuire între 
creditori nr. 3/01.06.2012, având în vedere prevederile art. 122 din Legea 85/2006 în sensul că nu 
obligă creditorii prin comitet sau separat să aprobe un astfel de raport sau planul de distribuire ci 
prevede doar obligaţia practicianului în insolvenţă de a prezenta comitetului creditorilor aceste 
înscrisuri”. 
SC Romwelle PM SA (fosta SC Unicons SA), reprezentată prin domnul Pîrvan Ion, prezintă în sedinţă 
următorul punct de vedere: ,,precizează că i s-a prezentat de către lichidatorii judiciari raportul asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a planului de distribuire între creditori nr. 
3/01.06.2012 conform art. 122 din Legea 85/2006” 
Sindicatul Liber Celrom 2007, reprezentat prin domnul Stancu Cristian, prezintă în sedinţă următorul 
punct de vedere: ,,precizează că i s-a prezentat raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea de creanţe şi a planului de distribuire între creditori nr. 3/01.06.2012 conform art. 122 din 
Legea 85/2006, nu are obiecţiuni cu privire la acestea şi propune Comitetului creditorilor să 
întocmească un plan de distribuire parţial pentru îndestularea diferenţei de creanţă salarială neîncasată 
şi convocarea de urgenţă a Comitetului creditorilor cu această ordine de zi”. 
            Decizia comitetului creditorilor debitoarei SC Celrom SA constată faptul că lichidatorii 
judiciari au îndeplinit măsurile prevăzute de art. 122 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
în sensul că au prezentat tuturor membrilor comitetului creditorilor raportul asupra fondurilor obţinute 
din lichidare şi din încasare de creanţe şi a planului de distribuire între creditori nr. 3 din data de 
01.06.2012. 
Procesul verbal al adunării comitetului creditorilor nr. 580 din data de 06.06.2012 a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 07.06.2012. 
Lichidatorul judiciar în conformitate cu dispoziţiile art. 122 alin. (2) din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8215 din data 
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de 07.06.2012 notificarea privind depunererea la grefa Tribunalului Mehedinţi a raportului asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe şi planul de distribuire nr. 3 privind 
debitoarea SC Celrom SA Dr. Tr. Severin. 
             Lichidatorul judiciar a convocat la data de 27.08.2012 orele 14,00 adunarea generală a 
actionarilor debitoarei SC Celrom SA în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Nicolae Iorga, nr.2, 
judeţul Mehedinţi, având ca ordine de zi: Revocarea Administratorului special şi alegerea unui nou 
Administrator special, la solicitarea acţionarului majoritar Agenţia de Valorificare a Activelor Statului. 
Convocatorul adunării generale a acţionarilor SC Celrom SA a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 2649 din data de18.07.2012 partea a IV – a, precum şi în ziarul de largă circulaţie 
Adevărul din data de 12.07.2012. 
Din partea acţionarului majoritar AVAS Bucureşti, ce deţine 51% din capitalul social al SC Celrom SA 
a fost prezent domnul Ioan Toma. Adunarea generală a acţionarilor SC Celom SA a hotărât conform 
procesului verbal din data de 27.08.2012 “Incepând cu data de 27.08.2012 se revoca din funcţia de 
administrator special al SC Celrom SA domnul Aurel Ioan Lascu şi se desemnează un nou 
administrator special în persoana domnului Ioan Toma domiciliat in Bucureşti, B – dul Unirii nr. 17, bl. 
4a, sc. 2, et.1, ap. 26, sector. 5, identificat cu CI seria RT nr. 560690, eliberat de SPCLEP Municipiul 
Bucureşti la data de 28.05.2008.” 
De asemenea lichidatorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 28.08.2012 
procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor SC Celrom SA din data de 27.08.2012 si hotărârea 
Adunării Generale a Acţionarilor din data de 27.08.2012. 
              Hotărârea adunării generale a acţionarilor debitoarei SC Celrom SA a fost înscrisă la Oficiul 
Registrului Comerţului Mehedinţi la data de 03.09.2012 în baza rezoluţiei nr. 504785 din data de 
03.09.2012 şi s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV – a. 
             Lichidatorul judiciar a reconvocat la data de 03.09.2012 adunarea generală a creditorilor în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi având ca 
ordine de zi: Aprobarea raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de trecere pe costuri din 
creanţe a sumelor care nu mai pot fi recuperate de la clienţi. 
             Conform procesului verbal nr. 228 din data de 03.09.2012 adunărea creditorilor aprobă raportul 
privind propunerea lichidatorului judiciar de trecere pe costuri din creanţe a sumelor care nu mai pot fi 
recuperate de la clienţi. 
           Lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor către creditorul DGFP Mehedinţi 
conform planului de distribuţie nr. 3 aprobat de adunarea creditorilor şi soluţionate irevocabil 
contestaţiile formulate la acesta de Curtea de Apel Craiova astfel: ordinul de plată nr. 1 din data de 
19.10.2012 cu suma de 3784346,00 lei, ordinul nr. 2 din data de 19.10.2012 cu suma 5765522,79 lei şi 
ordinul de plată nr. 3 din data de 19.10.2012 cu suma 3053343,00 lei.  
Situaţia sumelor distribuite conform planului de distribuire nr. 3 pentru debitoarea SC Celrom SA Dr. 
Tr. Severin se prezintă după cum urmează: 
1. Unpir Filiala Mehedinţi sumă prevăzută în plan 935.091,80 lei - suma distribuită – 935.091,80 lei 
conform OP/01.10.2012; 
2. SC Romwelle PM SA sumă prevăzută în plan 3.784.346,00 lei - suma distribuită – 3.784.346,00 lei 
conform OP/01.10.2012; 
3. DGFP Mehedinţi sumă prevăzută în plan 3.784.346,00 lei - suma distribuită – 3.784.346,00 lei 
conform OP nr. 1 din data de 19.10.2012; 
4. DGFP Mehedinţi sumă prevăzută în plan 5.765.522,79 lei - suma distribuită - 5.765.522,79 lei 
conform OP nr. 2 din data de 19.10.2012; 
5. DGFP Mehedinţi sumă prevăzută în plan 3.053.343,00 lei - suma distribuită - 3.053.343,00 lei 
conform OP nr. 3 din data de 19.10.2012; 
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6. Creanţe salariale sumă prevăzută în plan 1.905.375,00 lei - suma distribuită – 1.905.375,00 lei 
conform borderou din data de 01.10.2012; 
7. Administraţia Fondului de Mediu sumă prevăzută în plan 54.268,37 lei - suma distribuită – 
54.268,37 lei conform OP nr. 49/02.10.2012; 
8 Agenţia pentru Serviciile Informaţionale sumă prevăzută în plan 22,61 lei - suma distribuită - 22,61 
lei conform OP 48/02.10.2012; 
9. Biroul Român de Metrologie Legală sumă prevăzută în plan 590,10 lei - suma distribuită - 590,10 lei 
conform OP 47/02.10.2012; 
10. Direcţia Regională pentru accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara sumă prevăzută în plan 15.455,67 
lei suma distribuită – 15.455,67 lei conform OP nr. 46/02.10.2012; 
11. Primăria Dr. Tr. Severin sumă prevăzută în plan 672.597,13 lei - suma distribuită – 672.597,13 lei 
conform OP nr. 45/02.10.2012; 
12. Visal Consulting SPRL sumă prevăzută în plan 1.188.343,80 lei suma distribuită – 1.188.343,80 lei 
conform OP/02.10.2012; 
13. CII Grădinaru Valentina sumă prevăzută în plan 1.188.343,80 lei - suma distribută – 1.188.343,80 
lei conform OP/02.10.2012; 
14. CII Popescu Emil sumă prevăzută în plan 1.188.343,80 lei - suma distribuită – 1.188.343,80 lei 
conform OP/02.10.2012; 
15. Yna Consulting SPRL sumă prevăzută în plan 1.188.343,80 lei - suma distribuită – 1.188.343,80 
conform OP/02.10.2012; 
16. Centrul Regional de Retea Poştală sumă prevăzută în plan 1.958.434,05 lei – suma distribuită – 
1.958.434,05 conform OP/01.10.2012; 
               Lichidatorul judiciar prin adresă nr. 174 din data de 22.03.2013 înregistrată sub nr. 52931 din 
data de 22.03.2013 a solicitat Primăriei Dr. Tr. Severin Direc-ia de Impozite -i Taxe Locale a 
comunica sumele datorate de SC Celrom SA, reprezentând impozite -i taxe pentru perioada de la 
deschiderea procedurii de faliment, respectiv 14.06.2010 -i până la data transferării dreptului de 
proprietate din patrimoniul debitoarei respectiv 04.05.2012. 
Primăria Dr. Tr. Severin Direc-ia de Impozite -i Taxe Locale prin adresă nr. 52591 din data de 
22.03.2013 a comunicat următoarele: 
 - impozitul pe clădiri – an 2010 = 122.558,97 lei; an 2011 = 304.042,27 lei; an 2012 = 125.867,72 lei; 
 - impozitul pe teren – an 2010 = 97.625,00 lei; an 2011 = 195.397,00 lei; an 2012 = 81.417,00 lei; 
 - taxa afisaj – an 2010 = 434,00 lei; an 2011 = 1054,00 lei; an 2012 = 440,00 lei; 
 - diferen-a mijloacelor de transport – an 2010 = 1160,00 lei; 
 - impozit mijloace macara cu greifer - an 2011 = 34,00 lei; an 2012 = 13,00 lei; 
 - impozit mijloace de transport>12 t. – an 2010 = 414,00 lei; an 2011 = 1036,00 lei; an 2012 = 395,00 
lei; 
 - impozit mijloace de transport – an 2010 = 2067,00 lei; an 2011 = 1928,00 lei; an 2012 = 45,00 lei; 
Total impozit datorat = 935.927,96 lei. 
              În conformitate cu dispozi-iile art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolven-ei lichidatorul judiciar a întocmit raportul asupra fondurilor ob-inute din lichidare -i din 
încasare de crean-e precum -i planul de distribuire între creditori nr. 4 din data de 22.03.2013 pentru 
debitorul SC Celrom SA. 
             În aplicarea dispozi-iilor art. 122 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolven-ei 
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea notificării privind raportul asupra fondurilor ob-inute din 
lichidare -i din încasare de crean-e precum -i planul de distribuire între creditori nr. 4 din data de 
22.03.2013 pentru debitorul SC Celrom SA -i transmiterea acesteia către Oficiul Registrului 
Comer-ului de pe lângă Tribunalul Mehedin-i Biroul Juridic în vederea publicării acesteia în 
Buletinul Procedurilor de Insolven-ă. (BPI nr. 5137 din data de 31.03.2013). 
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În conformitate cu dispozi-iile art 17 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolven-ei 
lichidatorul a convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Celrom SA la data de 29.03.2013 orele 1430 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jude-ul 
Mehedin-i, având ca ordine de zi: Prezentarea raportului asupra fondurilor ob-inute din lichidare -i 
încasare de crean-e -i a planului de distribuire între creditori nr. 4 din data de 22.03.2013 privind 
debitoarea SC Celrom SA. 
             Conform procesului verbal nr. 329 din data de 29.03.2013 comitetul creditorilor debitorului SC 
Celrom SA decide: 
 -ia cuno-tin-ă de raportul asupra fondurilor ob-inute din lichidare -i încasare de crean-e nr. 4 din 
data de 22.03.2013 -i a planului de distribuire între creditori nr. 4 din data de 22.03.2013. 
Procesul verbal al comitetului creditorilor nr. 329 din data de 29.03.2013 a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedin-i conform dovezii din data de 10.04.2013. 
         Creditorul SC Alson Com Trading SRL a formulat contestaţie împotriva raportului şi a planului 
de distribuire nr. 4 ce a făcut obiectul dosarului nr. 4842/101/2008/a32 al Tribunalului Mehedinţi. La 
termenul de judecată din data de 22.04.2013 instan-a a respins contesta-ia. 
           Urmare a respingerii contesta-iei formulate de creditorul SC Alson Com Trading SRL, 
lichidatorul judiciar a procedat la distribuirii sumelor conform planului de distribuire nr. 4 din data de 
22.03.2013 pentru debitorul SC Celrom SA conform dovezilor ce le anexăm alăturat. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului nr. 1 din data de 12.03.2014 privind 
propunerea înregistrare pe costuri a sumei de 125746,61 lei, creanKă înscrisă în tabelul 
creditorilor debitoarei SC Valentina Prod SRL. 
            În conformitate cu dispozi-iile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolven-ei lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitoarei SC Celrom SA în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-ului, nr. 7A, jude-ul Mehedin-i la data de 20.03.2014 orele 
1400 având ca ordine de zi: Aprobarea trecerii pe costuri a sumelor consemnate în raportul 
lichidatorului judiciar. 
           Convocatorul adunării creditorilor nr. 800 din data de 13.03.2014 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolven-ă nr. 5222 din data de 14.03.2014. 
           Conform procesului verbal din data de 20.03.2014 adunarea creditorilor aprobă trecerea pe 
costuri a sumelor consemnate în raportul lichidatorului judiciar. 
            Procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei SC Celrom SA din data de 20.03.2014 a fost 
depus la grefa Tribunalului Mehedin-i conform dovezii din data de 21.03.2014. 
            De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolven-ă nr. 6267 din data de 28.03.2014 a hotărârii adunării creditorilor din data de 20.03.2014. 
            Cererea având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal, formulată de Celrom SA 
împotriva Ministerului Finanţelor Publice – ANAF – Direcţia Generală de Soluţionare a 
Contestaţiilor ce face obiectul dosarului nr. 848/54/2011*, aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova a 
fost respinsă ci recurs la data de 21.01.2014. 
            Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitoarei SC Celrom SA la data de 
26.03.2014 orele 14,30 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbău-ului, nr. 7A, jude-ul Mehedin-i, 
având ca ordine de zi: Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de a nu se formula calea de atac 
împotriva hotărârii nr. 52/2014 din data de 21.02.2014 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. 
Convocatorul adunării creditorilor nr. 818 din data de 17.03.2014 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolven-ă nr. 5459 din data de 19.03.2014. 
           Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului  nr. 1 din data de 17.03.2014 cu privire 
la neformularea recursului împotriva hotărârii nr. 52/2014 din dosarul nr. 848/54/2011* pronun-ată de 
Curtea de Apel Craiova. 
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            Conform procesului verbal din data de 26.03.2014 adunarea creditorilor aprobă propunerea 
lichidatorului judiciar de a nu se formula calea de atac împotriva hotărârii nr. 52/2014 din data de 
21.02.2014 pronun-ată de Curtea de Apel Craiova. 
Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 26.03.2014 a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedin-i conform dovezii din data de 31.03.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolven-ă nr. 
6417 din data de 01.04.2014 a hotărârii adunării creditorilor din data de 26.03.2014. 
             Având în vedere dispozi-iile art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolven-ei lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor ob-inute din lichidare -i din 
încasarea crean-elor nr. 5 din data de 08.04.2014 precum -i Planul de distribuire între creditori nr. 5 
din data de 08.04.2014 privind debitoarea SC Celrom SA. 
              De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea către membri comitetului 
creditorilor debitoarei SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a Raportului asupra fondurilor ob-inute din 
lichidare -i din încasarea crean-elor nr. 5 din data de 08.04.2014 precum -i a Planului de distribuire 
între creditori nr. 5 din data de 08.04.2014 conform dovezilor ce le anexăm alătura. 
            Raportat la dispozi-iile art. 122 alin. (2) lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolven-ă a notificării privind depunerea la grefa Tribunalului Mehedin-i 
la data de 14.04.2014 a Raportului asupra fondurilor ob-inute din lichidare -i din încasarea 
crean-elor nr. 5 din data de 08.04.2014 precum -i a Planului de distribuire între creditori nr. 5 din 
data de 08.04.2014 privind debitoarea SC Celrom SA. 
           Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii împotriva Raportului asupra 
fondurilor ob-inute din lichidare -i din încasarea crean-elor nr. 5 din data de 08.04.2014 precum -i 
a Planului de distribuire între creditori nr. 5 din data de 08.04.2014 privind debitoarea SC Celrom SA 
lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor conform dovezilor depus ela dosarul cauzei. 

Lichidatorul judiciar precizează faptul că situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de 
judecată privind debitoarea SC Celrom SA a fost depusă la dosarul cauzei prin rapoartele lunare 
de activite lunare publicate şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

De asemenea lichidatorul judiciar precizează faptul că hotărârile pronunţate în dosarele 
în care debitoarea SC Celrom SA Dr. Tr. Severin a avut calitate procesuală au fost soluţionate 
definitiv şi irevocabil. 
              Raportat la dispoziţiile art. 138 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei lichidatorul 
judiciar a formulat cerere de chemare în judecată împotriva numitilor Gradin Aurel Nicolae, Spinka 
Henriette, Lonhardt Zoltan, Nicolae gheorghe, Bumbaru Costel, Manţoc Valeriu Ştefan, Pătăşan 
Dumitru, Negulescu Constantin, Sică Mihai, Stroe Petre, Mednyanszkz Ştefan Ladislau, Gheora 
Dumitru, Putz Viorel, Moldoveanu Darius Alexndru, Soineanu Mihai Gabriel, Nuţă Valentin, Jipa 
Iordan, Cîrjan Daniel Olimpiu, Cazacu Constantin, Ungureanu Costinel, Debu Marian Virgiliu, 
Ciureanu Cătălin, Wisket Ştefan, Bordea Şotea Dănuţ, Sârbu Mihai si Fanea Vasile pentru a răspunde 
cu bunurile din averea personală pentru pasivul rămas neacoperit al debitoarei SC Celrom SRL SRL. 
               Cererea face obiectul dosarului nr. 4842/101/2008/a13 -i se află pe rolul Tribunalului 
Mehedin-i. 
               La termenul de judecată din data de 01.11.2012 instan-a respinge cererea lichidatorului 
judiciar privind atragerea răspunderii patrimoniale a pârâţilor Gradin Aurel Nicolae, Spinka Henriette, 
Lonhardt Zoltan, Nicolae gheorghe, Bumbaru Costel, Manţoc Valeriu Ştefan, Pătăşan Dumitru, 
Negulescu Constantin, Sică Mihai, Stroe Petre, Mednyanszkz Ştefan Ladislau, Gheora Dumitru, Putz 
Viorel, Moldoveanu Darius Alexndru, Soineanu Mihai Gabriel, Nuţă Valentin, Jipa Iordan, Cîrjan 
Daniel Olimpiu, Cazacu Constantin, Ungureanu Costinel, Debu Marian Virgiliu, Ciureanu Cătălin, 
Wisket Ştefan, Bordea Şotea Dănuţ, Sârbu Mihai si Fanea Vasile pentru a răspunde cu bunurile din 
averea personală pentru pasivul rămas neacoperit al debitoarei SC Celrom SRL SRL Dr. Tr. Severin. 
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           În aplicarea dispoziţiilor art 138 alin. (1) ind. 1) pct. 6) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor la data de 03.12.2012 orele 1400 în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, 
având ca ordine de zi: Aprobarea solicitării lichidatorului judiciar cu privire la formularea căii de atac 
în dosarul nr. 4842/101/2008/a13. 
Convocatorul adunării creditorilor nr. 1559 din data de 22.11.2012 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 17101 din data de 27.11.2012. 
Conform procesului verbal din data de 03.12.2012 adunarea creditorilor aprobă raportul lichidatorului 
judiciar cu privire la solicitarea formulării căii de atac în dosarul nr. 4842/101/2008/a13. 
Procesului verbal din data de 03.12.2012 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
05.12.2012. 
              Împotriva hotârârii pronunţată in dosarul nr.4842/101/2008/a13 de Tribunalul Mehedinţi 
lichidatorul judiciar a formulat recurs la Curtea de Apel Craiova. 
                  Cererea face obiectul dosarului nr. 4842/101/2008/a13 şi la termenul de judecată din 
data de 20.06.2014 instanKa respinge recursul declarat de lichidatorul judiciar si a cererilor de 
interventie in interesul recurentulului 
 

Văzând dispoziţiile art. 132 alin (2) din Lega 85/2006 privind procedura de insolvenţă, prin care 
se precizează că * O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat 
raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când 
fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-
sindic va pronunţa o sentinţă, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispunând 
şi radierea acestora. *, lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii de insolvenţă şi radierea 
societăţii din registrul comerţului. 

 
 

Lichidator judiciar, 
 Consultant Insolventa SPRL,prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu Emil 

Yna Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi 
Visal Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Ilie Laurenţiu 

Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina 


