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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1365 Din data de 17.09.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4371/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Cristian 

Desideriu Debreni. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 

– 12:30. 

3. Debitor: SC Comserv Enache Nicolae SRL, cod de identificare fiscală: 30730635; Sediul social: localitatea 

Fântânele, nr. 374 A, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1085/2012. 

4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 

14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 

0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Comserv Enache Nicolae 

SRL, conform Sentinței civile nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în 

dosarul nr. 4371/108/2016, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport de activitate privind 

descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

privind debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de faliment a debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL 

Număr dosar 4371/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni.  

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Comserv Enache Nicolae SRL. 

I. Referitor la disp. art. 145 din Legea nr. 85/2014 

Prin Sentința civilă nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4371/108/2018, 

judecătorul-sindic a admis cererea de confirmare a lichidatorului judiciar formulată de creditorul Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad și, pe cale de 

consecință confirmă pe subscrisa practician în insolvență Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator definitiv 

în procedura de faliment a debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, selecționat prin decizia nr. 7/22.11.2016. 

Sentința civilă nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4371/108/2018 a fost 

comunicată lichidatorului judiciar desemnat în data de 10.09.2018. 

II. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014  

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a comunicat notificarea nr. 1041/10.09.2018 către debitorul 

SC Comserv Enache Nicolae SRL la adresa sediului social din localitatea Fâtânele, nr. 374 A, jud. Arad prin poștă cu 

confirmare de primire, prin care a adus la cunoștință faptul că în data de 14.09.2018 orele 13.00, lichidatorul judiciar se 

va deplasa la sediul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL în vederea efectuării operațiunilor de sigilare a 

bunurilor debitoarei și a arhivei  societății, respectiv a operațiunilor de inventariere a averii devitoarei potrivit 

dispozițiilor art. 151-153 din Legea 85/2014. 

De asemenea, prin intermediul notificării, în temeiul art. 82 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a solicitat toate 

documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor, respectiv i-au fost aduse la cunoștință prevederile 

art. 75 din Legea nr. 85/2014: ,,(1) De la data deschiderii procedurii SE SUSPENDĂ de drept toate acţiunile judiciare, 

extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea 

drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a 

creanţelor.[…]”, precum și prevederile art. 83 alin. (2) și (3) din Legea 85/2014. 

Notificarea nr. 1042/10.09.2018 a fost comunicată asociatului și administratorului Enache Nicolae la adresa – loc. 

Fântânele, nr. 374 A, jud. Arad, prin poștă cu confirmare de primire. 

În data de 12.09.2018 lichidatorul judiciar a fost notificat via e-mail de către asociatul / administratorul societar al 

debitoarei falite dl Enache Nicolae cu privire la faptul că acesta nu poate fi prezent la data stabilită de către lichidatorul 

judiciar și solicită o nouă dată pentru efectuarea operațiunilor de sigilare a bunurilor debitoarei și a arhivei  societății, 

respectiv a operațiunilor de inventariere a averii devitoarei potrivit dispozițiilor art. 151-153 din Legea 85/2014, în data 

de 17.09.2018 menționată în notificarea nr. 1041/10.09.2018, transmisă de către subscrisa. 

Astfel, lichidatorul judiciar se va deplasa personal la sediul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL în vederea 

efectuării operațiunilor de sigilare a bunurilor debitoarei și a arhivei  societății în data de 17.09.2018 orele 13.00. 

Prin adresa transmisă în data de 04.09.2018 prin fax, fostul lichidator judiciar SCP Falimvest SPRL a comunicat 

subscrisei faptul că „nu a intrat în posesia documentelor contabile ale debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, 

iar demersurile efectuate de administratorul judiciar în prezenta cauză au fost depuse la dosar”. 

În vederea obținerii de informații suplimentare necesare analizei amănunțite a activității debitoarei falite COMSERV 

ENACHE NICOLAE SRL, lichidatorul Consultant Insolvență SPRL a procedat la transmiterea notificării nr. 1073 din 

14.09.2018 către fostul lichidator SCP FALIMVEST SPRL solicitând copii ale următoarelor documente: 

-Situațiile financiare precum și documentele justificative în baza cărora ați efectuat Raportul privind cauzele şi 

împrejurările care au determinat apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL; 

-Documentele care au stat la baza întocmirii rapoartelor de activitate; 
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-Extrasele de cont depuse la dosarul cauzei, vol. III, filele 751-758; 

-Raportul de evaluare al bunurilor debitoarei SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL; 

-Documentele care au stat la baza analizei și întocmirii planului de reorganizare al debitoarei insolvente; 

-Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 

efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 

cocontractanților; 

-Lista plăților avizate de catre administratorul / lichidatorul judiciar efectuate de către debitoarea COMSERV ENACHE 

NICOLAE SRL; 

-Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 

proceducerii de insolvență; 

-Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 

-Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 

Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 

-Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 și 152 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, aferente 

operațiunilor de sigilare și inventariere a bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc aparținând 

averii debitoarei SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator 

judiciar, respectiv 18.04.2018 – 03.09.2018. 

Nefiindu-i predate documente până la data prezentului raport, lichidatorul judiciar a procedat la cercetarea actelor 

publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

De asemenea, lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor instanței și a procedat la formularea și transmiterea către 

arhiva Tribunalului Arad a adresei înregistrate sub nr. 1066 din data de 13.09.2018 prin intermediul căreia a solicitat 

eliberarea de copii xerox ale filelor 751-758 din VOL. III al dosarului nr. 4371/108/2016, conform dispozițiilor instanței 

din data de 03.09.2018. 

Lichidatorul judiciar a transmis notificarea privind desemnarea lichidatorului judiciar definitiv în persoana societății 

profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL către Libra Bank Arad precum și către Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad. Adresele au fost înregistrate sub nr. 1076 și 1077 din data de 14.09.2018. 

III. Referitor la pasivul debitoarei  

Conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 

15321/13.08.2018, pasivul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL este în cuantum total de 491.986,31 lei, 

constituit din următoarele creanțe: 

-Creanța garantată admisă în temeiul art. 159 pct. (3) din Legea nr. 85/2014 al creditorului A.J.F.P. Arad – 164.512,00 

lei; 

-Creanțe salariale admise în temeiul art. 161 pct. (3) din Legea nr. 85/2014 – 20.935,00 lei; 

-Creanțe bugetare admise în temeiul art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014, constituite din: creanța creditorului A.J.F.P. 

Arad – 264.856, 00 lei; creanța creditorului Primăria Municipiului Arad – 48,00 lei; 

-Creanțe chirografare admise în temeiul art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – 41.635,31 lei. 

IV. Referitor la activul debitoarei 

Conform Adresei nr. 122078/25.04.2018 depusă la dosarul cauzei, comunicată de Direcția Venituri – Serviciul 

Impunere Persoane Juridice, societatea SC Comserv Enache Nicolae SRL nu figurează în evidența fiscală cu bunuri 

mobile și/sau imobile. 

Conform Anexei nr. 1 la Procesul-verbal de sechestru nr. 8803/22.06.2018, bunurile mobile sechestrate de către 

creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad sunt: 

Denumire bunuri mobile Cantitatea Valoarea estimativă - lei 

(exclusiv TVA) 

Măsuță 12 2.400 

Scaun piele bar 4 400 

Canapea 17 5.100 

Canapea piele 6 1.800 

Taburet 23 1.150 

Aparat cafea 1 2.200 

Plasma 1 1.500 

Pult alb 1 850 

Storcător fructe 1 200 

Imprimanta, copiator, fax 1 500 

Casa de marcat Datecs 6 3.000 

Cantar electronic 1 300 

Laptop 1 1.425 

Aspirator Karcher 7 2.730 

Aspirator Pantox 4 1.160 

Masina spalat pardoseala Tenant T3 1 20.400 

Masina spalat pardoseala Tenant 2 1 20.000 

Masina spalat pardoseala Tenant 1 3 24.300 
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Telefon Samsung S5 1 1.500 

Telefon Samsung S4 1 1.400 

Telefon Samsung S 2 5.000 

Telefon Samsung S4 2 2.800 

Telefon fix 1 200 

Ventilator cu apa 2 520 

Total 100.835 

La dosarul cauzei nu a fost identificat niciun proces verbal de inventariere întocmit de către lichidatorul judiciar SCP 

FALIMVEST SPRL. 

V. Referitor la situația financiară a debitoarei Comserv Enache Nicolae SRL 

Lichidatorul judiciar a procedat la analiza datelor financiare aferente debitorului SC Comserv Enache Nicolae pentru 

perioada de 2015-2017, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, identificând următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Total active imobilizate 22,600 29,970 18,950 

Total active circulante, din care: 77,911 188,657 333,721 

- stocuri 25,918 43,753 39,850 

- creanţe 51,750 141,332 293,124 

- casa şi conturi la bănci 243 3,572 747 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 0 0 

TOTAL ACTIV 100,511 218,627 352,671 

Total capitaluri proprii -346,646 -392,610 -557,174 

Total datorii 447,157 611,237 909,845 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 

TOTAL PASIV 100,511 218,627 352,671 

La data de 31.12.2017, debitoarea SC Comserv Enache Nicolae SRL înregistrează următoarele active: 

-Active imobilizate – 18.950 lei; 

-Stocuri – 39.850 lei; 

-Creanțe – 293.124 lei; 

-Disponibilități bănești – 747 lei. 

VI. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar 

Lichidatorul judiciar a creditat debitoarea SC Comserv Enache Nicolae SRL cu suma de 20,90 lei. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


