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Depunere rapoart întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 430 Din data de 12.04.2019 

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 4 (patru) 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 îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Raportul lunar privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în 

condițiile art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 5648/19.03.2019. 

 Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate.  

II. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014  

Precizăm faptul că administratorul special Enache Nicolae nu a predat nici până la data prezentului raport în 

integralitate către lichidatorul judiciar bunuri ce figurează în evidența contabilă cu o valoare de inventar de peste 

20.000,00 lei. 

De asemenea, suma de 126.532,18 lei (unasutădouăzecișișasecincisutetreizecișidoileiși18%) reprezentând soldul 

existent în casieria unității SC COMSERV ENACHE NICOLAE   SRL - în faliment, in bancrupcy, en failite la data 

de 30 septembrie 2018, conform balanței de verificare nu a fost predat lichidatorului judiciar și nici nu a fost depus în 

contul unic de insolvență al debitoarei. 

 III. Referitor la cheltuielile efectuate de către debitoare prin lichidator judiciar  

SC Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar a efectuat cheltuieli în cuantum de 2.519,40 lei, ocazionate de 

procedura de faliment, astfel: 

Nr. 

Crt. 
Denumire furnizor Factura Data 

Suma 

(lei) 
Observaţii 

1 C.N. Poşta Română S.A. DIV00044419 10.09.2018 
7,30 

lei 

transmitere notificare administrator / 

asociat debitoare 

2 C.N. Poşta Română S.A. DIV00044420 10.09.2018 
7,30 

lei 
transmitere notificare debitoare 

3 C.N. Poşta Română S.A. DIV00045288 14.09.2018 
6,30 

lei 

transmitere notificare SCP FALIMVEST 

SPRL 

4 C.N. Poşta Română S.A. DIV00045757 18.09.2018 
7,80 

lei 
transmitere documente Tribunalul Arad 

5 SC NIS PETROL SRL 326067 26.09.2018 
270,0

3 lei 
Alimentare combustibil 

6 C.N. Poşta Română S.A. DIV00052541 25.10.2018 
22,40 

lei 
Transmitere somatii plata 

7 C.N. Poşta Română S.A. DIV00052558 25.10.2018 
7,52 

lei 
Transmitere notificare catre asociat unic 

8 ONRC RC18 26.10.2018 
20,00 

lei 
Furnizare informatii 

9 C.N. Poşta Română S.A. 
CONTM010 

0007708 
18.09.2018 

3,00 

lei 

Transmitere notificare catre Libra Internet 

Bank 

10 C.N. Poşta Română S.A. 
CONTM010 

0007707 
18.09.2018 

3,00 

lei 

Transmitere notificare catre Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă 
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Tribunalul Arad 

11 C.N. Poşta Română S.A. DIV00056168 14.11.2018 
12,80 

lei 
transmitere documente Tribunalul Arad 

12 C.N. Poşta Română S.A. DIV00056493 16.11.2018 
12,00 

lei 
transmitere documente Tribunalul Arad 

13 C.N. Poşta Română S.A. DIV00056964 19.11.2018 
7,80 

lei 

transmitere documente Casa de Asigurari 

de Sanatate Arad 

14 
SOCAR PETROLEUM 

S.A. 
0039-00515 21.11.2018 

150,0

2 lei 
Alimentare combustibil 

15 Olimpiq Media SRL PBL 7278 16.11.2018 
99,63 

lei 
Anunt Mica publicitate Evenimentul zilei 

16 C.N. Poşta Română S.A. DIV00061402 11.12.2018 
7,80 

lei 
transmitere documente Tribunalul Arad 

17 C.N. Poşta Română S.A. DIV00062285 14.12.2018 
9,40 

lei 
transmitere documente Tribunalul Arad 

18 C.N. Poşta Română S.A. DIV00002372 16.01.2019 
12,00 

lei 
transmitere documente Tribunalul Arad 

19 C.N. Poşta Română S.A. DIV00062287 18.01.2019 
9,40 

lei 
transmitere documente Judecătoria Arad 

20 MLM Consulting SRL 4 21.01.2019 

1.600

,00 

lei 

Evaluare bunuri mobile, raport evaluare 

nr. 4/18.01.2019 

21 C.N. Poşta Română S.A. DIV00062289 30.01.2019 
7,30 

lei 
Transmitere adeverinte fost angajat 

22 TOSSIT SRL 5 06.02.2019 
1,00 

lei 
Servicii copiere 

23 C.N. Poşta Română S.A. DIV00006322 07.02.2019 
12,80 

lei 
Transmitere documente Tribunalul Arad 

24 
OMV Petrom Marketing 

SRL 
170 18.02.2019 

125,0

3 lei 
Alimentare combustibil 

25 C.N. Poşta Română S.A. DIV00008912 20.02.2019 
6,30 

lei 

Transmitere documente Judecatoria 

Cornetu 

26 C.N. Poşta Română S.A. DIV00009487 22.02.2019 
9,40 

lei 

Transmitere documente adm. Enache 

Nicolae 

27 C.N. Poşta Română S.A. DIV00013779 15.03.2019 
12,80 

lei 
Transmitere documente Tribunalul Arad 

28 Olimpiq Media SRL 9187 13.02.2019 
61,97 

lei 
Anunt Mica publicitate Evenimentul zilei 

29 C.N. Poşta Română S.A. DIV00015809 27.03.2019 
7,30 

lei 

Transmitere documente Judecatoria 

Cornetu 

  TOTAL  

2.519

,40 

lei 

  

Menționăm faptul că din valoarea de 2.519,40 lei suma de 881,74 lei a fost avansată de către lichidatorul judiciar, 

nefiind încă recuperată până la data întocmirii prezentului raport. 

IV. Referitor la cererile de antrenare a răspunderii administratorului statutar și special Enache Nicolae 

A fost întocmită cererea de chemare în judecată prin intermediul căreia s-a solicitat obligarea pârâtului la plata către 

debitoarea insolventă SC Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 491.635,31 lei  reprezentând o parte din pasivul 

societăţii precum și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 

Cauza face obiectul dosarului asociat 4371/108/2016/a4 aflat pe rolul Tribunalului Arad și i s-a acordat termen în data 

de 13.05.2019 în vederea comunicării întâmpinării. 

V. Situația litigiilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL  

Dosarul nr. 96/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca părți: SC Comserv Enache Nicolae SRL prin 

lichidator judiciar în calitate de reclamant și SC Enklean Romvest SRL în calitate de pârât. Obiectul litigiului: 

obligarea pârâtei la plata către SC Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 351.377,64 lei constând în debit restant 

în cuantum de 267.738,79 lei (reprezentând contravaloare servicii prestate, conform, Contractului de prestări servicii 

nr. 15 din 15.07.2015 și a penalităţilor de întârziere în cuantum de 83.638,85 lei calculate de la data scadenței facturilor 

întocmite conform contractului anterior menționat şi până la data introducerii acţiunii. 
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La termenul din 01.04.2019 cauza a fost amânată pentru data de 27.05.2019 în vederea citării administratorului SC 

Enklean Romvest SRL cu mențiunea de a se prezenta la interogatoriu. 

Dosarul nr. 1168/55/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, având ca părți: SC Comserv Enache Nicolae SRL prin 

lichidator judiciar în calitate de reclamant și SC Media Caffe SRL în calitate de pârât. Obiectul litigiului: obligarea 

pârâtei la plata către SC Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 20.756,63 lei constând în debit restant în cuantum 

de 15.167,26 lei (reprezentând contravaloare servicii prestate, conform Contractului de prestări servicii nr. 1 din 

01.11.2017 și a penalităţilor de întârziere în cuantum de 5.589,37 lei calculate de la data scadenței facturilor întocmite 

conform contractului anterior menționat şi până la data introducerii acţiunii. 

Până în prezent, în cauză a fost nu a fost stabilit încă termen de judecată. 

Dosarul nr. 2545/1748/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Cornetu, având ca părți: SC Comserv Enache Nicolae SRL prin 

lichidator judiciar în calitate de reclamant și SC Urgent Cargus SA în calitate de pârât. Obiectul litigiului: obligarea 

pârâtei la plata către SC Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 32.992,28 lei constând în debit restant în cuantum 

de 20.022,28 lei (reprezentând contravaloare servicii prestate, conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 2013-

0090 din 20.05.2013 şi Actul Adiţional nr. 06/20.05.2014 și a penalităţilor de întârziere în cuantum de 12.970 lei 

calculate de la data scadenței facturilor întocmite conform contractului anterior menționat şi până la data introducerii 

acţiunii. 

Judecătoria Cornetu a solicitat subscrisei, sub sancțiunea anulării cererii, ca în termen de 10 zile de la primirea 

comunicării să procedăm la depunerea originalului dovezii de achitare a taxei de timbru în sumă de 3.734 lei, cu 

posibilitatea formulării cererii de reexaminare și/sau de ajutor public judiciar. 

Lichidatorul judiciar prin avocat Duțulescu Leonard a depus cerere de reexaminare cu privire la obligația subscrisei de a 

achita taxa de timbru, prin intermediul căreia a să se constate faptul că acţiunea ce face obiectul dosarului 

2545/1748/2019 este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, raportat la dispozițiile art. 115 din Legea nr. 85/2014. 

Cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru formulată de sc Comserv Enache Nicolae SRL 

a fost admisă, constatându-se faptul că subscrisa este scutită de la plata acesteia, conform Încheierii din data de 

04.04.2019 pronunțată de către Judecătoria Cornetu în dosarul 2545/1748/2019/a1. 

Până în prezent, în cauză a fost nu a fost stabilit încă termen de judecată. 

VI. Referitor la valorificarea bunurilor mobile evaluate în cadrul Raportului de evaluare nr. 4/18.01.2019 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat regulamentul de valorificare pentru bunurile 

mobile evaluate în cadrul Raportului de evaluare nr. 4/18.01.2019, lichidatorul judiciar a continuat expunerea activelor 

pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, conform regulamanentului aprobat.  

Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 

-Licitația publică organizată în data de 20.03.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.03.2019, la sediul ales al lichidatorului 

judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 

efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro; (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.com, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și 

în cotidianul Evenimentul Zilei din 13.02.2019. Anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria 

Arad și Primăria Fântânele. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată la această ședință, 

subscrisa a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 351/20.03.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 27.03.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 21.03.2019, la sediul ales al lichidatorului 

judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 

efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro; (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.com, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și 

în cotidianul Evenimentul Zilei din 22.03.2019. Anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria 

Arad și Primăria Fântânele. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată la această ședință, 

subscrisa a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 381/27.03.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 03.04.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 21.03.2019, la sediul ales al lichidatorului 

judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 

efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro; (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.com, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și 

în cotidianul Evenimentul Zilei din 22.03.2019. Anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria 

Arad și Primăria Fântânele. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată la această ședință, 

subscrisa a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 407/03.04.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 10.04.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 21.03.2019, la sediul ales al lichidatorului 

judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 

efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro; (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.com, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și 

în cotidianul Evenimentul Zilei din 22.03.2019. Anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria 

Arad și Primăria Fântânele. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată la această ședință, 

subscrisa a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 422/10.04.2019. 

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.co/
http://www.lajumate.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.co/
http://www.lajumate.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.co/
http://www.lajumate.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
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http://www.lajumate.ro/
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Lichidatorul judiciar va continua expunerea pe piață a bunurilor mobile și organizarea ședințelor de licitație publica, 

conform regulamanentului aprobat. 

VII. Referitor la poprirea contului unic de insolvență 

Libra Internet Bank a dat curs executării silite asupra disponibilului bănesc al debitorului SC Comserv Enache Nicolae 

SRL conform solicitării BEJ Horvat Viorel.  

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea BEJ Horvat Viorel cu privire la dispozițiile art. 75 din Legea 85/2014 care 

prevăd, în mod imperativ, faptul că de la data deschiderii procedurii de insolvență se suspendă de drept măsurile de 

executare silită efectuate împotriva averii debitorului, repunerea acestora pe rol fiind posibilă doar în cazul desființării 

hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau în cazul revocării încheierii de deschidere a procedurii de faliment. 

VIII. Solicitări adresate judecătorului-sindic 

Solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii de 

faliment, valorificării bunurilor din averea debitorului, recuperarea creanțelor debitoarei, formularea cererii de antrenare 

a răspunderii administratorului special raportat la disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 

85/2014. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


