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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment  
Nr. 953/12.06.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8692/101 Anul 2008; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: C. D. B. 
2. Creditori: Conform tabelului definitiv consolidat rectificativ nr. 7 al creanţelor. 
3. Debitor: SC Gen Fero Chim Construct SRL, Cod de identificare fiscală 15134833, Sediul social: localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Nuferilor, nr. 3, bl. K, sc. 5, ap. 5, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului: J25/576/2007; 
4. Subscrisele, Yna Consulting SPRL, cod identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RSP 0213, sediul social Dr. Tr. 
Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, prin reprezentant M. 
G.; 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, membră UNPIR conform legitimaţiei nr. 1B1463, prin reprezentant G. V.; 
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, prin reprezentant I. L. şi Consultant Insolvenţă SPRL cu sediul 
social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală RO31215824, prin 
reprezentant P. E., cu sediul procesual ales pentru comunicări în Dr. Tr. Severin str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
tel/fax 0252/354399, în calitate de lichidatori judiciari asociaţi ai debitorului SC Gen Fero Chim Construct SRL Dr. Tr. Severin 
conform încheierii pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
nr. 8692/101/2008. 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Raport final F.N. /11.06.2018 privind operaţiunile întreprinse de lichidatorul judiciar în procedura de faliment a debitorului SC 

Gen Fero Chim Construct SRL, judeţul Mehedinţi în dosar nr. 8692/101/2008 
Urmare a cererilor formulate de creditori, Tribunalul Mehedinţi Secţia Civila a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal prin 
incheierea nr. 213 din data de 21.04.2009 a dispus: 
-deschiderea procedurii generale de insolvenţei în conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei; 
-numirea provizorie a administratorului judiciar Consultant Insolventa SPRL (succesor de drept a Cabinetului Individual de 
Insolvenţă Popescu Emil) în conformitate cu dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, administratorul judiciar 
Cabinet Individual de Insolventa Popescu Emil, a procedat la notificarea deschiderii procedurii de insolventa catre debitoarea 
SC Gen Fero Chim Construct SRL, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Aleea Nuferilor, nr. 3, bl. K, sc. 5, ap. 5, jud. 
Mehedinţi, prin scrisoare recomandata cu aviz de primire. 
De asemenea, administratorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii de insolventa catre potentiali creditori 
conform dovezilor depuse la dosarul cauzei. 
De asemenea, administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa Popescu Emil, a procedat la publicarea notificarii de 
deschidere a procedurii generale de insolventa in Buletinul Procedurilor de Insolventa, precum si intr-un ziar de larga circulatie. 
 În conformitate cu dispozițiile art. 72 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, administratorul judiciar a 
procedat la întocmirea și depunerea la dosarul cauzei a tabelului preliminar al creanțelor împotriva debitorului SC Gen Fero 
Chim Construct SRL 
În conformitate cu dispozițiile art. 20 alin.(1) lit. b din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, administratorul judiciar 
Cabinet Individual de Insolvență Popescu Emil, a întocmit și depus la dosarul cauzei raportul privind situația debitorului SC 
Gen Fero Chim Construct  SRL Dr. Tr. Severin și a cauzelor ce au dus la apariția stării de insolvență.  
În conformitate cu dispozițiile art. 74 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, administratorul judiciar a 
întocmit și depus la dosarul cauzei tabelul definitiv al creanțelor împotriva debitorului SC Gen Fero Chim Construct SRL SRL   
Avand in vedere faptul ca nici unul din subiectele de drept indreptatite nu a depus un plan de reorganizare administratorul 
judiciar a formulat cerere privind ridicarea dreptului de administrare si intrarea in procedura de faliment a debitoarei SC Gen 
Fero Chim Construct SRL. 
La termenul de judecată din data de 23.02.2010, Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal a dispus ridicarea dreptului de administrare şi intrare în procedura de faliment a debitorului SC Gen Fero Chim Construct 
SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin.(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL Dr. Tr. Severin a fost comunicată de 
către lichidatorul judiciar creditorilor cunoscuţi conform tabelului definitiv depus la dosarul cauzei. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar  a 
publicat deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Gen Fero Chim Construct SRL intr –un ziar de larga circulatie si in 
BPI. 
La data de 30.03.2010 Tribunalul Mehedinti a admis cererea creditorului Industrial Montaj Grup SA si a dispus inlocuirea 
lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Popescu Emil cu Insol Industry IPURL. 
Urmare a cererilor suplimentare de creanta lichidatorul judiciar a intocmit si depus la dosarul cauzei tabelul suplimentar al 
creantelor. 
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De asemenea a fost intocmit si depus la dosarul cauzei tabelul defintiv consolidat al creantelor privind debitorul SC Gen Fero 
Chim Construct SRL. 
Avand in vedere Deciziile instantelor de judecata lichidatorul judiciar a intocmit tabele rectificative de creante ce au fost depuse 
la dosarul cauzei. 
Prin incheierea de sedinta a Tribunalului Mehedinti Sectia Comerciala si Contencios Administrativ din data de 18.02.2011 
judecatorul-sindic a dispus din oficiu in baza art.22 , alin.2 , din Legea 85/2006, inlocuirea lichidatorului judiciar al debitoarei 
Sc Gen Fero Chim Construct SRL, respectiv  Insol Industry IPURL cu lichidatorii judiciari  Yna Consulting SPRL, Cabinet 
Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil. 
Lichidatorul judiciar a procedat la preluarea actelor de procedura intocmite de fostul lichidator, cat si a documentelor contabile 
care au fost in posesia sa- operatiunea de predare-primire a fost consemnată in procesul verbal, din data de 07.03.2011. 
Noul lichidator a convocat Adunarea creditorilor debitorului SC Gen Fero Chim Construct SRL, care a avut ca ordine de zi 
confirmarea lichidatorilor judiciari asociati Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal 
Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, care a inlocuit lichidatorul judiciar Insol Industry IPURL 
conform incheierii din data 18.02.2011 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul 8692/101/2008. 
Convocatorul Adunarii creditorilor a debitorului SC.Gen Fero Chim Construct SRL a fost publicat in B.P.I. nr.2722 din 
08.03.2011. 
La ora si data inscrisa in convocatorul Adunarii Creditorilor, a avut loc Adunarea creditorilor debitorului SC Gen Fero Chim 
Construct SRL si care a avut ca ordine de zi confirmarea lichidatorilor judiciari asociati Yna Consulting SPRL, Cabinet 
Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, care a 
inlocuit lichidatorul judiciar Insol Industry IPURL conform incheierii din data 18.02.2011 pronuntata de Tribunalul Mehedinti 
in dosarul 8692/101/2008. 
Conform procesului verbal din data de 10.03.2011, la Adunarea creditorilor debitorului SC.Gen Fero Chim Construct SRL au 
fost prezenti reprezentantii urmatorilor creditori: 
-DGFP Mehedinti prin ec.Popescu Aurel-sef birou insolvență,creditor ce detine un procent de 17,467% din totalul creantelor 
inscrise la masa credala; 
-Unicredit Tiriac Bank,reprezentata de avocat Balasoiu Claudia creditor. ce detine un procent de  10,183% din totalul creantelor 
debitorului SC.Gen Fero Chim Construct SRL; 
Au fost transmise puncte de vedere scrise de catre urmatorii creditori: 
- S. S., creditor ce detine o creanta  in procent de 24,780% din totalul creantelor debitorului SC.Gen Fero Chim Construct SRL ; 
-Italinox Romania SRL, creditor ce detine  o creanta de 3,322% din totalul creantelor debitorului SC.Gen Fero Chim Construct 
SRL. 
Lichidatorul judiciar a constatat fatul ca adunarea a fost legal intrunită fiind indeplinite condițiile art.15 din legea 85/2006 cu 
privire la cvorumul de sedintă. 
Adunarea creditorilor a hotărât confirmarea lichidatorii judiciari asociați: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, care au inlocuit 
lichidatorul judiciar Insol Industry IPURL, conform incheierii din data de 18.02.2011 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in 
dosarul nr.8692/101/2008. 
Hotărarea Adunarii creditorilor debitoului SC.Gen Fero Chim Construct SRL din data de 10.03.2011 orele 13.00  a fost publicată 
in BPI nr.3076 din 16.03.2011. 
Lichidatorul judiciar a intocmit tabelul definitiv consolidat al creantelor impotriva debitorului SC.Gen Fero Chim Construct 
SRL ,acesta fiind publicat  in Buletinul Procedurii de Insolventa nr.3076 din data de 16.03.2011 si depus la grafa tribunalului. 
Lichidatorul judiciar a procedat in conformitate cu dispozitiile art.113,art.114 si art.115 din legea 85/2006 privind procedura 
insolventei in sensul ca a efectuat operatiuni de inventarierea bunurilor debitorului  SC.Gen Fero Chim Construct SRL, a sigilat 
aceste bunuri si a intocmit actul de inventariere.Conform procesului verbal de inventariere din data de 15.03.2011 in 
patrimoniul SC.Gen Fero Chim Construct SRL au fost identificate urmatoarele bunuri: 
-teren cu suprafata totala de 10.083 mp.nr. cadastral 1009, intabulat  in cartea funciara nr 981/N a orasului Strehaia, compus din 
suprafata de 3060 mp teren intravilan-arabil aflat in tarlaua 99/2, parcela 4 si suprafata de 7023 mp teren extravilan-arabiil , aflat 
in tarlaua 99/1, parcela 5. 
-robineți, dn 50 pn 16 - 20 de bucati, 
- robineti dn 65 pn 16 - 8 bucati, 
- robineti dn 80 pn 16 – 22 bucati 
-șnur azbest 800kg. 
-electrozi cu dimensiunea de  3,25=8 cutii x 36 pachete =288 bucati . 
-electrozi cu dimensiunea de 4=14 cu tii x 36pachete= 504 bucati. 
Dupa efectuarea operatiuni de  inventariere a bunurilor acestea au fost lasate in custodia administratorului societar A. I, fiind 
depozitate in localitatea x str.x nr.x. 
Bunurile mobile din patrimoniul  falitei SC Gen Fero Chim Construct SRL Dr. Tr. Severin au fost evaluate de către expert 
evaluator C. E., în conformitate cu dispozițiile art. 116 alin(3) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. 
Bunurile evaluate de către expertul evaluator au fost următoarele: 
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-robineți, dn 50 pn 16 - 20 de bucati, 
- robineti dn 65 pn 16 - 8 bucati, 
- robineti dn 80 pn 16 – 22 bucati 
-șnur azbest 800kg. 
-electrozi cu dimensiunea de  3,25=8 cutii x 36 pachete =288 bucati . 
-electrozi cu dimensiunea de 4=14 cu tii x 36pachete= 504 bucati. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunării creditorilor în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM 
4, sc. 1, ap. 2, județul Mehedinți la data de 13.05.2011 orele 14:00 ce va avea ordinea de zi aprobarea raportul de evaluare pentru 
bunurile mobile: robineți, dn 50 pn 16 - 20 de bucati, robineti dn 65 pn 16 - 8 bucati, robineti dn 80 pn 16 – 22 bucati, șnur 
azbest 800kg, electrozi cu dimensiunea de  3,25=8 cutii x 36 pachete =288 bucati, electrozi cu dimensiunea de 4=14 cu tii x 
36pachete= 504 bucati din patrimoniul SC Gen Fero Chim SRL Dr. Tr. Severin precum și metoda de vânzare. 
Convocatorul adunării creditorilor SC Gen Fero Chim Construct SRL Dr. Tr. Severin a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr. 5281 din data de 05.05.2011 conform dovezii nr. 106020 din data de 05.05.2011. 
Conform procesului verbal încheiat la data de 13.05.2011 orele 14:00 adunarea creditorilor a aprobat raportul de evaluare 
întocmit de expert C. E. L. pentru bunurile mobile din patrimoniul falitei SC Gen Fero Chim Construct SRL Dr. Tr. Severin 
precum și valorificarea acestora prin metoda licitației publice cu strigare. 
Hotărârea adunării creditorilor din data de 13.05.2011 orele 14:00 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
5705 din data de 16.05.2011 conform dovezii nr. 114570 din data de 16.05.2011. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei SC Gen fero Chim Construct SRL au fost organizate licitatii publice cu 
strigare , insa acestea nu au fost valorificate din lipsa de ofertanti. 
Lichidatorul judiciar a procedat la suspendarea organizării de licitații publice cu strigare pentru bunurile mobile din proprietatea 
debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL având în vedere dosarul nr. 13651/225/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Dr. Tr. 
Severin având ca obiect obligarea custodelui A. I. I. cu domiciliul în localitatea x la restituirea bunurilor mobile Robinet Dn 
50Pn 16 - 20 buc.;-Robinet Dn 65Pn 16  -  8 buc.;-Robinet cu ventil Dn 80 PN 16  -  22 buc.; -Electrozi sudură fontă - 792 
kg.;Snur azbest  -  800 kg din proprietatea debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL către lichidatorul judiciar sau în cazul 
imposibilității de restituire a acestora plata contravalorii bunurilor mobile. 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată împotriva numitului A. I. I. cu domiciliul în localitatea x, pentru 
ca acesta în calitate de custode să procedeze la restituirea bunurilor mobile Robinet Dn 50Pn 16 - 20 buc.;-Robinet Dn 65Pn 16  
- 8 buc.;-Robinet cu ventil Dn 80 PN 16  -  22 buc.; -Electrozi sudură fontă - 792 kg.;Snur azbest - 800 kg din proprietatea 
debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL către lichidatorul judiciar sau în cazul imposibilității de restituire a acestora plata 
contravalorii bunurilor mobile. 
Cererea face obiectul dosarului nr. 13651/225/2014 și se află pe rolul Judecătoriei Dr. Tr. Severin La termenul de judecată din 
data de 01.04.2015 instanța admite cererea de chemare în judecată formulată de debitoare prin lichidator judiciar în 
contradictoriu cu pârâtul A. I. I. și îl obligă să restituie lichidatorului judiciar următoarele bunuri mobile: robinet Dn 50 Pn 16-
20 buc., robinet Dn 65 Pn 16 – 8 buc., robinet cu ventil Dn 80 Pn 16 – 22 buc., electrozi sudură fontă  - 792 kg, snur azbest 800 
kg. 
Lichidatorul judiciar a procedat la investirea sentinței nr. 451/2015 pronunțată la data de 01.04.2015 de Judecătoria Dr. Tr. 
Severin cu formulă definitivă. 
Lichidatorul judiciar a identificat în patrimoniul debitorului SC Gen Fero Chim Construct SRL Dr. Tr. Severin bunul 
imobi*teren în suprafață de 10083 mp, situat în localitatea Strehaia, str. Republicii, nr. 313, județul Mehedinți, tarlaua 99, 
parcela 4 și 5*. 
Bunul imobil *teren în suprafață de 10083 mp, situat în localitatea Strehaia, str. Republicii, nr. 313, județul Mehedinți, tarlaua 
99, parcela 4 și 5* din patrimoniul  falitei SC Gen Fero Chim Construct SRL Dr. Tr. Severin a fost evaluate de către expert 
evaluator C. E., în conformitate cu dispozițiile art. 116 alin(3) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, conform 
dovezii anexate.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunării creditorilor în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM 
4, sc. 1, ap. 2, județul Mehedinți la data de 20.07.2011 orele 14:00 ce va avea ordinea de zi: aprobarea raportul de evaluare pentru 
bunul imobil: *teren în suprafață de 10083 mp, situat în localitatea Strehaia, str. Republicii, nr. 313, județul Mehedinți, tarlaua 
99, parcela 4 și 5* din patrimoniul SC Gen Fero Chim SRL Dr. Tr. Severin precum și metoda de vânzare. 
Convocatorul Adunării Creditorilor debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL afost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolventa nr. 7608 din data de 05.07.2011. 
Conform procesul verbal din data de 20.07.2011 se constată ca Adunarea creditorilor nu poate lua o hotărâre validă cu privire la 
ordinea de zi respectiv aprobarea raportului de evaluare întocmit de expert C.E.L. pentru bunul imobil (teren în suprafață de 
10083 mp situat în localitatea Strehaia str. Republicii nr. 313, jud. Mehedinți, tarlaua 99, parcela 4 și 5 ) din patrimoniul alitei 
SC Gen Fero Chim Construct SRL precum și aprobarea metodei de vânzare. 
În conformitate cu dispozițiile art. 13 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, lichidatorul judiciar a procedat 
la convocarea adunării creditorilor în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM 4, sc. 1, ap. 2, județul 
Mehedinți la data de 13.05.2011 orele 14:00 având ordinea de zi: aprobarea prețului de vânzare a bunului imobil (teren intravilan 
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și extravilan cu o suprafață de 10083 mp situat în localitatea Strehaia proprietate a SC Gen Fero Chim Construct SRL), raportat 
la evaluările întocmite de experții evaluatorii ing. G. I. și C. E. L., precum și metoda de vânzare. 
Convocatorul adunării creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilro de Insolvență nr.8577 din data 02.08.2011 
Conforrm procesului verbal din data de 05.08.2011 Adunarea Creditorilor debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL aprobă 
raportul de evaluare întocmit de expert evaluator G. I.  la prețul de pornire a licitației fiind de 13300 euro) și metoda de vânzare 
prin licitație publică cu strigare cu un procent de 23,372% din totalul creanțelor înscrise la masa credală și respecti 69,65% din 
totalul creanțelor prezente sau care au transmis un punct de vedere scris. 
Pentru bunul imobil au fost organizate licitatii publice cu strigare, acesta fiind valorificat conform documentelor depuse la 
dosarul cauzei. 
Ca urmare a deciziei Curţii de Apel Craiova prin care a fost respins recursul formulat de SC Industrial Montaj Grup SRL 
suspendarea executării silite a încetat. Biroul Executorului Judecătoresc R. I.  a reluat executarea silită împotriva SC Industrial 
Montaj Grup prin sechestrarea patrimoniului societăţii, blocarea conturilor, încasarea creanţelor de la terţii popriţi (clienţilor 
neâncasaţi ai debitoarei SC Industrial Montaj Grup SRL)şi executarea bunurilor mobile şi imobile din proprietate acesteia. 
Biroul Executorului Judecătoresc R. I. împreună cu avocatul G. C. precum şi cu o grupă de pază s-a deplasat  la sediul 
debitoarei SC Industrial Montaj Grup SRL de unde au ridicat diverse materiale respectiv: flanşe diverse, blinduri diverse, 
reducţii, coturi, inele inox, flanşe inox, teavă inox, teuri, oală condensare, robineţi inox, curbe cruce inox, polizoare, 
midioptimizor, reducţie polizor, prezoane, ţeavă inox diverse dimensiuni, teavă aluminiu, robinete inox diverşi, garnituri 
clingherit, garnituri diverse, ţeavă neagră, ţeavă aliată diverse dimensiuni, teavă inox diverse dimensiuni, robineţi diverşi şi 
robineţi din titan, conform listelor de inventar anexate.  
Bunurile menţionate anterior au fost transportate cu 11 autocamioane pe ruta Râmnicul Vâlcea – Dr. Tr. Severin şi depozitate la 
baza SC Comat El Construct SRL din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, judeţul Mehedinţi. Bunurile 
sechestrate au rămas în custodia domnului G. C. 
Urmare cererii formulată de Industrial Montaj Grup SRL privind deschiderea procedurii de insolvenţă, Tribunalul Vâlcea la data 
de 23.11.2011 a dispus deschiderea procedurii generale insolvenţă iar în conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Legea 85/2006 
se suspendă de drept toate acţiunile judiciar sau extrajudiciar pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. 
Împotriva hotărârii Tribunalului Vâlcea privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă lichidatorul judiciar al SC Gen 
Fero Chim Construct SRL Dr. Tr. Severin a formulat opoziţie în conformitate cu dispoziţiile art. 32 alin.(2) din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
La termenul din data de 07.12.2011 instanţa de judecată a respins opoziţia formulată cu recurs. 
Împotriva sentinţei Tribunalului Vâlcea lichidatorul judiciar al SC Gen Fero Chim Construct SRL a formulat recurs la Curtea de 
Apel Piteşti 
 La data de 16.02.2012 Curtea de Apel Piteşti a admis recursul formulat de SC Gen Fero Chim Construct SRL prin lichidator 
judiciar asociaţi prin contract Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting 
SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil împotriva sentinţei nr. 2648 din data de 07.12.2011 pronunţată de 
Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 5432/90/2011 în sensul că s-a modificat sentinţa recurată, s-a admis opoziţia formulată de SC 
Gen Fero Chim Construct SRL şi s-a revocat sentinţa de deschidere a procedurii. A doua zi în data de 17.02.2012 SC Industrial 
Montaj Grup SRL a deschis o nouă cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă ce constituie obiectul dosarului nr. 
1208/90/2012. 
La termenul de judecată din data de 07.03.2012 a fost admisă cererea şi deschisă procedura de insolvenţă împotriva debitoarei 
SC Industrial Montaj Grup SRL. 
Lichidatorul judiciar a formulat opoziţie la deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC Industrial Montaj Grup 
SRL. Tribunalul Vâlcea a respins opoziţia, iar împotriva sentinţei de respingere lichidatorul judiciar a formulat recurs la Curtea 
de Apel Piteşti. 
La data de 13.06.2012 recursul formulat a fost respins de Curtea de Apel Piteşti cu consecinţa râmânerii debitoarei SC Industrial 
Montaj Grup SRL în procedura de insolvenţă. 
Urmare a respingerii recursului formulat împotriva sentinţei prin care s-a respins opoziţia la deschiderea procedurii insolvenţei 
debitorului SC Industrial Montaj Grup SRL, acesta prin administratorul judiciar Insol Industry IPURL a procedat la punerea în 
executare a titlului executorului sentinţa nr. 1701/C/09.05.2012 din care rezultă faptul că s-a dispus ridicarea sechestrului 
instituit asupra bunurilor debitoarei SC Industrial Montaj Grup SRL în dosarul de executare nr. 110/E/2011, pârâţii fiind obligaţi 
să restituie/predea reclamantei toate bunurile mobile indisponibilizate prin sechestru şi proprire în dosarul de executare nr. 
110/E/2011. 
Biroul Executorului Judecătoresc R. I. şi domnul avocat G. C. I. în calitate de custode sau conformat titlului executoriu si au 
predat bunurile mobile sechestrate în dosarul de executare nr. 110/E/2011 către SC Industrial Montaj Grup SRL reprezentată 
prin Insol Industry IPURL. 
■ Cu privire la sentința nr. 451/2015 pronunțată la data de 01.04.2015 de Judecătoria Dr. Tr. Severin, sentință rămasă defintivă 
prin neformularea căii de atac, avand ca obiect obligarea custodelui A. I. I. la predarea către lichidatorul judiciar a bunurilor 
mobile: robinet Dn 50 Pn 16-20 buc., robinet Dn 65 Pn 16 – 8 buc., robinet cu ventil Dn 80 Pn 16 – 22 buc., electrozi sudură 
fontă  - 792 kg, snur azbest 800 k precizam urmatoarele: 
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Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a sentinței nr. 451/2015 pronunțată la data de 01.04.2015 de Judecătoria 
Dr. Tr. Severin, sentință rămasă defintivă prin neformularea căii de atac, ce are ca obiect obligarea custodelui A. I. I. la predarea 
către lichidatorul judiciar a bunurilor mobile: robinet Dn 50 Pn 16-20 buc., robinet Dn 65 Pn 16 – 8 buc., robinet cu ventil Dn 
80 Pn 16 – 22 buc., electrozi sudură fontă  - 792 kg, snur azbest 800 kg, la Biroul Executorului Judecătoresc G. G. C. 
Biroul Executorului Judecătoresc Guran George Cătălin a procedat la întocmirea dosarului de executare nr. 1324/E/2015. 
Reprezentantul Biroului Executorului Judecătoresc G.G.C. a constatat faptul că bunurile mobile ce fac obiectul dosarului de 
executare nr. 1324/E/2015 nu se regăsesc la domiciliul custodelui A. I. I. din localitatea x. 
Custodele A. I. I. nu a pus la dispoziția executorului judectoresc G.G.C. sau a lichidatorului judiciar bunurile mobile robinet Dn 
50 Pn 16-20 buc., robinet Dn 65 Pn 16 – 8 buc., robinet cu ventil Dn 80 Pn 16 – 22 buc., electrozi sudură fontă  - 792 kg, snur 
azbest 800 kg în vederea valorificării acestora. 
Prin adresa nr. 242/02.05.2018 lichidatorul judiciar a solicitat Biroului Executorului Judecatoresc G.G.C. a ne comunica daca au 
fost efectuate toate demersurile e executare silita impotriva custodelui A. I. I.. 
Prin adresa FN din data de 02.05.2018 comunicata in format electronic prin email la data de 02.05.2018 BEJ G.G.C. a 
comunicat faptul ca nu au fost identificate bunurile mobile ce trebuiau predate conform sentintei civile nr. 451/01.04.2015 
pronuntata de Judecatorai Dr. Tr. Severin, astfel a dispus inchiderea dosarului de executare nr. 1324/E/2015. 
■ Cu privire la creanta detinuta de debitoarea SC Gen Fero Chim Construct SRL împotriva falitei SC Industrial Montaj Grup 
SRL în sumă de 5.447.093,22, precizam urmatoarele: 
 -Debitoarea insolventă SC Gen Fero Chim Construct SRL deține o creanță împotriva falitei SC Industrial Montaj Grup SRL în 
sumă de 5.447.093,22 lei, creanță care nu a fost stabilită în mod definitiv de către Înalta Curte de Casație și Justiție având în 
vedere faptul că dosarul a fost suspendat raportat la dispozițiile art. 36 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. 
-Creanța debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL a fost înscrisă în tabloul creditorilor debitoarei SC Industrial Montaj 
Grup SRL „sub conditie judecata recurs ICCJ Bucuresti”. 
-planul de reorganizare al falitei SC Industrial Montaj Grup SRL nu prevede distribuiri de sume în favoarea creditorilor 
chirografari. (respectiv nici in favoarea debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL) 
-Conform sentintei nr. 1937 din data de 20.09.2017 pronuntata de Tribunalul Valcea impotriva debitoarei SC Industrial Montaj 
Grup SRL s-a constatat faptul ca nu a fost respectat planul de reorganizare si astfel s-a dipus intrarea in procedura de faliment a 
debitoarei SC Industrial Montaj Grup SRL. 
-Raportat la dispozitiile art. 137 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei „la data confirmarii unui plan de 
reorganizare debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea iniante de confirmarea planului si 
cea prevazuta in plan”, astfel ca urmare a confirmarii planului de reorganizare, creanta detinuta de debitoarea SC Gen Fero 
Chim Construct SRL impotriva debitoarei SC Industrial Montaj Grup SA este in cuantum de 0 lei. 
■Cu privire la cererea de chemare in judecata impotriva numitilor A. I. I. si M. I. ce are ca obiect antrenare raspundere, 
precizam următoarele: 
Prin sentinta nr. 26 din data de 14.02.2018 pronuntata in dosarul nr. 8692.1/101/2008* Tribunalul Mehedinti a admis actiunea in 
sensul ca a obligat paratii, A. I. I. si M. I., in solidar să suporte din averea personală pasivul neacoperit al debitoarei SC Gen 
Fero Chim Construct SRL până la concurenţa sumei de 7.044.819,83 lei, sentinta ce a ramas definitiva prin respingerea 
recursului de Curtea de Apel Craiova la data de 03.04.2018. 
Conform art. 142 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, in ipoteza in care va fi admisa o cerere de inchidere a 
procedurii insolventei impotriva debitoarei Sc Gen Fero Chim Construct SRL „sumele rezultate din executarea silita vor fi 
repartizate de catre executorul judecatoresc , in conformitate cu prevederile prezentei legi, in temeiul tabelului definitiv 
consolidat de creante pus la dispozitia sa de către lichidator.” 
■ Cu privire la bunurile imobile identificate in patrimoniul debitoarei Sc Gen Fero Chim Construct SRL, precizam urmatoarele: 
- Conform procesului verbal de licitație nr. 1 din data de 02.04.2013 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunul imobil 
*teren în suprafaţă de 10083,00m.p. situat în localitatea Strehaia, str. Republicii, nr. 313, judeţul Mehedinţi, compus din 
3060,00 m.p. teren intravilan şi 7023,00 m.p. teren extravilan.* a fost adjudecat de persoana fizică I. I. V., la preţul de 9550,00 
euro, ce se va achita în lei la cursul BNR din ziua plaţii, care este cel mai mare preţ oferit. 
- Avand in vedere faptul ca adjudectaraul a achitat integral contravaloarea bunului imobil, lichidatorul judiciar a întocmit 
procesul verbal de punere în posesia din data de 04.04.2013 si dovada de adjudecare nr. 1 din data de 14.03.2013 . 
- În conformitate cu dispozițiile art. 120 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței s-a procedat la întocmirea 
actului de vânzare în formă autentică pentru bunul imobil *teren în suprafaţă de 10083,00m.p. situat în localitatea Strehaia, str. 
Republicii, nr. 313, judeţul Mehedinţi, compus din 3060,00 m.p. teren intravilan şi 7023,00 m.p. teren extravilan.* la notarul 
public S. E. 
- În conformitate cu dispozițiile art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței lichidatorul judiciar a 
întocmit raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor pentru debitorul SC Gen Fero Chim 
Construct SRL Dr. Tr. Severin.Avand in vedere faptul ca nu au fost formulate contestatii impotriva raportului asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr.1 din data de 30.04.2013 și a planului de distribuire între creditori nr. 1 din 
data de 30.04.2013 lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor conform dovezilor depuse la dosarul cauzei. 
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In conformitate cu dispozitii art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, lichidatorul judiciar a convocat adunarea 
creditorilor la data de 14.05.2018 orele 1400 in localitatea Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți, având ca 
ordine de zi: 
-Aprobarea raportului de activitate nr. 723/03.05.2018 întocmit de lichidatorul judiciar privind debitoarea SC Gen Fero Chim 
Construct SRL , precum și aprobarea depunerii la dosarul cauzei a Raportului final, a Situațiilor financiare finale și a Cererii 
privind închiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL. 
Conform procesului verbal din data de 03.05.2018, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca adunarea creditorilor nu poate avea 
loc din lipsa de cvorum. 
Lichidatorul judiciar a reconvocat adunarea creditorilor la data de 23.05.2018 orele 1400 in localitatea Dr. Tr. Severin, 
str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți, având ca ordine de zi: 
-Aprobarea raportului de activitate nr. 723/03.05.2018 întocmit de lichidatorul judiciar privind debitoarea SC Gen Fero Chim 
Construct SRL , precum și aprobarea depunerii la dosarul cauzei a Raportului final, a Situațiilor financiare finale și a Cererii 
privind închiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL. 
Convocatorul adunarii creditorilor nr. 831/21.05.2018 a fost publicat in BPI nr. 10278 din data de 21.05.2018. 
Conform procesului verbal nr. 286/23.05.2018, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca adunarea creditorilor nu poate avea loc 
din lipsa de cvorum. 
Lichidatorul judiciar a reconvocat adunarea creditorilor creditorilor la data de 06.06.2018 orele 1400 in localitatea Dr. Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți, având ca ordine de zi: 
-Aprobarea raportului de activitate nr. 723/03.05.2018 întocmit de lichidatorul judiciar privind debitoarea SC Gen Fero Chim 
Construct SRL , precum și aprobarea depunerii la dosarul cauzei a Raportului final, a Situațiilor financiare finale și a Cererii 
privind închiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea catre toti creditorii a convocatorului adunarii creditorilor din data de 06.06.2018 
prin scrisoare recomandata cu aviz de primire. 
Conform procesului verbal din data de 06.06.2018 adunarea creditorilor a hotarat astfel: 
1. Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanțelor prezente sau care au trimis punct de vedere scris, respectiv 
44,47% din totalul creanţelor înscrise la masa credală ia act si aproba raportul de activitate nr. 723/03.05.2018 întocmit de 
lichidatorul judiciar privind debitoarea SC Gen Fero Chim Construct SRL. 
2. Adunarea creditorilor cu un procent de 69,19% din totalul creanțelor prezente sau care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv 28,10% din totalul creanţelor înscrise la masa credală nu aproba depunerea la dosarul cauzei a Raportului final, a 
Situațiilor financiare finale și a Cererii privind închiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL. 
Prin adresa nr. 287/23.05.2018 lichidatorul judiciar a comunicat catre DGRFP Craiova AJFP Mehedinti - sentinta nr.26 din data 
de 14.02.2018 pronuntata in dosarul nr. 8692.1/101/2008* Tribunalul Mehedinti a admis actiunea in sensul ca a obligat paratii, 
A. I. I. si M. I., in solidar să suporte din averea personală pasivul neacoperit al debitoarei SC Gen Fero Chim Construct SRL 
până la concurenţa sumei de 7.044.819,83 lei, sentinta ce a ramas definitiva prin respingerea recursului de Curtea de Apel 
Craiova la data de 03.04.2018 precum si tabelul definitiv consolidat rectificativ nr. 7 al creantelor privind debitoarea SC Gen 
Fero Chim Construct SRL in vederea punerii acesteia in executare. 
Umare a cesionarii creantei creditorului Unicredit Tiriac Bank SA catre Kredyt Inkaso Portfolio Investments SA lichidatorul 
judiciar a intocmit si depus la dosarul cauzei tabelul definitiv consolidat rectificativ nr. 8 al creantelor impotriva averii 
debitorului SC Gen Fero Chim Construct SRL. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea in BPI nr. 11409 din data de 06.06.2018 tabelul definitiv consolidat 
rectificativ nr. 8 al creantelor impotriva averii debitorului SC Gen Fero Chim Construct SRL. 
Prin adresa nr. din data de 11.06.2018 lichidatorul judiciar a comunicat catre DGRFP Craiova AJFP Mehedinti tabelul definitiv 
consolidat rectificativ nr. 8 al creantelor impotriva averii debitorului SC Gen Fero Chim Construct SRL. 
Raportat 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 SC Gen Fero Chim Construct SRL de la 
Oficiul Registrul Comerţului. 

Situaţii financiare finale privind debitorul  SC Gen Fero Chim Construct SRL 
Nr.crt. Indicatorul Valoare în lei 
      1 Venituri totale încasate  

  din care:                                                  
45684,02  

lei  
1.1  - venituri din vânzări bunuri imobile  42179,00  

lei 
1.2.  - venituri din vânzări bunuri mobile x 
1.3   - venituri din dobânzi bancare 5,02  

lei 
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1.4  - venituri din incasare de creante 3500,00 
lei 

2 Cheltuieli  totale 
  din care: 

51332,05 
lei 

2.1  - cheltuieli aferente procedurii prevăzute la art. 161pct. 1 
din Legea 85/2014 

51332,05 
lei 

2.1.1  - onorariu administrator/lichidator judiciar TVA inclus 41610,73 
 lei 

2.1.3 -cheltuieli corespondenta 251,10 
lei 

2.1.4  - cheltuieli publicitate Piata Severineana  1779,10 
 lei 

2.1.5 -cheltueili combustibul 63,86 
lei 

2.1.6 -cheltuieli comisioane bancare 898,90 
lei 

2.1.7 -cheltuieli UNPIR 914.00 
lei 

2.1.8 -cheltuieli expert evaluator 500,00  
lei 

2.1.9 -cheltuieli ORC 14,36 
lei 

2.2.0 -cheltuieli asistenta juridica Cabinet de Avocat Ghenciu 
Claudiu 

4500,00 
lei 

2.2.1 -cheltuieli expertiza contabila 800,00 
lei 

 Sume de recuperat de la fondul UNPIR 5648,00 
lei 

3 -Total creante masa credala  7048617,83 lei 
3.1.1 DGRFP-Craiova Administraţia Finanţelor Publice  

Mehedinti 
50.200,00 

lei  
3.1.2 DGFP-Mehedinţi Administraţia Finanţelor Publice Dr. Tr. 

Severin 
1.929.722,00 lei 

3.1.3 Administraţia Fodului pentru Mediu 296,00 
lei 

3.1.4 Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 
 

1.048,00 
lei 

3.1.5 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți - 
Serviciul Fiscal Orăsenesc Strehaia 

 

2.750,00 
lei 

3.1.6 SC Transcondor SA 22218,48 
 lei 

3.1.7 SC Universal Eisen UND Stahl Gambti 279161,62 
 lei 

3.1.8 SC PH Hidro Pneumatic SRL 58494,37  
lei 

3.1.9 SC Oltchim  SA 509623,14 
lei 

3.2.0 SC Ital Inox România SRL 376498,76  
lei 

3.2.1. SC THY Ssen Krup Materials G.m.b.h. prin avocet Marin 
Dinu 

200731,50 lei echivalent a 47308,88 euro, curs 
BNR din data de 21.04.2009 

3.2.2. Credit Euro Bank România SA 669041,41  
lei 

3.2.3 SC Industrial Montaj Grup SRL 948056,86 
 lei 

3.2.4 SC Porsche Leasing România IFN SA 24984,00 
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 lei 
3.2.5 SC Mentchim SA Rm. Vîlcea  731000,00  

lei 
3.2.6 Kredyt Inkaso Portfolio Investments (successor de drept a 

Uni Credit Ţiriac Bank SA) 
1154164,65 

 lei 
3.2.7 SC Chimcomplex SA 

Borzeşti 
90627,04 

 lei 
Lichidator judiciar, 

Consultant Insolvenţă SPRL, 
 prin asociat coordonator ec. E. P. 

Yna Consulting SPRL, prin asociat coordonator M. G., Visal Consulting SPRL, prin asociat coordonator I. L. si Cabinet 
Individual de Insolventa Gradinaru Valentina, prin reprezentant G. V.  

 


