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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1530 Din data de 15.11.2018 
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 7 (șapte) 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 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. 19438/16.10.2018. Până în prezent nu s-au 
înregistrat contestații la acest raport de activitate. 
II. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014  
Până la data prezentului raport, lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea arhivei contabile și averii debitoarei SC 
Comserv Enache Nicolae SRL, întocmind următoarele procese verbale de inventariere (predare-primire): 
- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1080 din data de 17.09.2018: Acte contabile ianuarie-martie 2013 
(casă, bancă, rapoarte de gestiune); Acte contabile august 2013 (casă, bancă, rapoarte de gestiune); Acte contabile 
septembrie 2013 (casă, bancă, rapoarte de gestiune); Acte contabile octombrie 2013 (casă, bancă, rapoarte de gestiune) 
– biblioraft nr. 1; Acte contabile octombrie 2013 (casă, bancă, rapoarte de gestiune) – biblioraft nr. 2; Acte contabile 
noiembrie 2013 (casă, bancă, rapoarte de gestiune) – biblioraft nr. 1; Acte contabile noiembrie 2013 (casă, bancă, 
rapoarte de gestiune) – biblioraft nr. 2; Acte contabile decembrie 2013 (casă, bancă, rapoarte de gestiune) – biblioraft 
nr. 1; Acte contabile decembrie 2013 (casă, bancă, rapoarte de gestiune) – biblioraft nr. 2; Declarații fiscale decembrie 
2013-mai 2014 și Contracte de muncă, contracte de închirierere, asigurări; Balanta de verificare decembrie 2013; 
Confirmari solduri 2013; Nota de retur 2013; Avize de insotire a marfii 2013; Acte diverse 2013; Dosare inventariere 
2013; State de plată 2013-2014; Acte contabile iunie 2014; Acte contabile august 2014; Acte contabile septembrie 
2014; Acte septembrie 2014; Acte contabile octombrie 2014; Acte contabile noiembrie 2014; Jurnal de cumpărări 2014; 
Jurnal de vânzări 2014; Raport de gestiune aprilie – noiembrie 2014 – 2 buc; Fișe de instruire angajați; Contracte 
individuale de muncă – 63 dosare; Raport de gestiune aprilie 2014 – decembrie 2014 – 3 buc; Raport de gestiune 
ianuarie 2015 – 04.11.2015 – 5 buc; Registru de casă octombire 2014 – iulie 2015 – 2 buc; Note de receptie 2014; 
Registre de casă martie 2014; Acte diverse 2014; Jurnal cumpărări și Jurnal vânzari din 2014 și Registru de casă; 
Pontaje 2014-2015; Avize de însotire a marfii 2013; Acte contabile ianuarie 2015 – volum nr. 1; Acte contabile ianuarie 
2015 – volum nr. 2; Acte contabile februarie 2015; Acte contabile martie 2015 – volum nr. 1; Acte contabile martie 
2015 – volum nr. 2; Acte contabile aprilie 2015 – volum nr. 1; Acte contabile aprilie 2015 – volum nr. 2; Acte contabile 
mai 2015 – volum nr. 1; Acte contabile mai 2015 – volum nr. 2; Acte contabile iunie 2015 – volum nr. 1; Acte 
contabile iunie 2015 – volum nr. 2; Acte contabile iulie 2015 – volum nr. 1; Acte contabile iulie 2015 – volum nr. 2; 
Acte contabile august 2015 – volum nr. 1; Acte contabile august 2015 – volum nr. 2; Acte contabile septembrie 2015 – 
volum nr. 1; Acte contabile septembrie 2015 – volum nr. 2; Acte contabile octombrie 2015 – volum nr. 1; Acte 
contabile octombrie 2015 – volum nr. 2; Acte contabile octombrie 2015 – volum nr. 3; Acte contabile noiembrie 2015 – 
volum nr. 1; Acte contabile noiembrie 2015 – volum nr. 2; Acte contabile decembrie 2015 – volum nr. 1; Declarații de 
conformitate 2015; State de plată 2015; Situații financiare anuale 2013, 2014, 2015; State de plată ianuarie – decembrie 
2016, fără septembrie 2016; Fluturași salarii 2016; Jurnal de cumpărări ianuarie 2016; Raport de gestiune 08.01.2016 – 
21.09.2016 – 5 buc; Raport de gestiune 22.09.2016-11.11.2016; Raport de gestiune 12.11.2016-02.01.2017; Raport de 
gestiune 03.01.2017-08.08.2017 – 4 buc; Pontaje 2016; Fluturași decembrie 2017; Pontaje ianuarie 2017-noiembrie 
2017; State de plată anul 2017; Dosare personal – 22 de dosare; Dosare personal – 69 de dosare; Dosare personal – 42 
de dosare; Dosare personal – 71 de dosare; Dosare personal – 39 de dosare; Registru unic de control sediu; Registru 
unic de control sediu secundar – str. Decebal, Arad; Registru unic de control sediu secundar – str. Cocorilor, nr. 10, 
Arad; Chitanțiere decembrie 2013 – 1 buc; Monetare – 16 buc; Acte casa de marcat; Raport de gestiune 09.08.2017-
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06.10.2017; Bonuri fiscale noiembrie 2017; Raport de gestiune 07.10.2017-21.11.2017; Bonuri fiscale august 2017; 
Bonuri fiscale septembrie 2017; Bonuri fiscale octombrie 2017; Fișe de instruire personal – 106 buc; Extras bancar cont 
insolventa pentru perioada 01.12.2017 – 8.02.2018 – 7 pagini. 
- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1133 din data de 26.09.2018: Acte contabile decembrie 2014 Volum II 
(Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Registru de casă noiembrie 2015; Acte contabile 
decembrie 2015 Volum I (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Fișe magazie 2013; Acte 
contabile decembrie 2015 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile ianuarie 
2016 Furnizori; Acte contabile ianuarie 2016 Volumul I (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, 
etc.); Acte contabile februarie 2016 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile 
martie 2016 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile aprilie 2016 (Situația 
ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile mai 2016 (Situația ordinelor de plată, stat de 
plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile iunie 2016 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de 
verificare, etc.); Acte contabile iulie 2016 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte 
contabile august 2016 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile septembrie 
2016 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile octombrie 2016 (Situația 
ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile noiembrie 2016 (Situația ordinelor de plată, 
stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile decembrie 2016 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, 
balanța de verificare, etc.); Acte contabile ianuarie 2017 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, 
etc.); Acte contabile februarie 2017 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile 
martie 2017 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile aprilie 2017 (Situația 
ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile mai 2017 (Situația ordinelor de plată, stat de 
plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile iulie 2017 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de 
verificare, etc.); Acte contabile august 2017 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte 
contabile septembrie 2017 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile 
octombrie 2017 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile noiembrie 2017 
(Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile decembrie 2017 (Situația ordinelor 
de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile ianuarie 2018 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, 
balanța de verificare, etc.); Acte contabile februarie 2018 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, 
etc.); Acte contabile martie 2018 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile 
aprilie 2018 (Situația ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile mai 2018 (Situația 
ordinelor de plată, stat de plată, balanța de verificare, etc.); Acte contabile iunie 2018 (Situația ordinelor de plată, stat de 
plată, balanța de verificare, etc.); Extrase de cont OTP Bank pentru perioada 01.01.2013-14.04.2016; Situație furnizori 
octombrie-decembrie 2015; Fișa obiecte de inventar 2014-2015; Lista de inventarie 31.12.2015; CD Baza de date 
contabilitate. 
- Proces verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1240 din data de 05.10.2018: Acte contabile aprilie-mai 2013 (note de 
recepție marfă, facturi, registru de casă, etc.); Acte contabile iunie 2013 (note de recepție marfă, facturi, registru de 
casă, etc.); Acte contabile iulie 2013 (note de recepție marfă, facturi, registru de casă, etc.); Acte contabile ianuarie 
2014 I (registre de casă, registre de bancă, rapoarte de gestiune, etc.); Acte contabile ianuarie 2014 II (furnizori diverși, 
clienți diverși, etc.); Acte contabile februarie 2014 I (registre de casă, registre de bancă, rapoarte de gestiune, etc.); Acte 
contabile februarie 2014 II (furnizori diverși, clienți diverși, etc.); Acte contabile martie 2014 (note de recepție marfă, 
facturi, registru de casă, etc.); Acte contabile aprilie 2014 (note de recepție marfă, facturi, registru de casă, etc.); Acte 
contabile mai 2014 (note de recepție marfă, facturi, registru de casă, etc.); Acte contabile iulie 2014 (note de recepție 
marfă, facturi, registru de casă, etc.); Pontaje, state de salarii, Declarații 112 pentru anul 2013; Situații de închidere 
aferente anului 2013 (decembrie 2012; ianuarie-septembrie 2013); Casa de marcat Datecs DP50D Seria 14056335; 
Casa de marcat Datecs DP50D Seria 14057907; Casa de marcat Datecs DP50D Seria 14059122; Casa de marcat Datecs 
DP50D Seria 14059103; Casa de marcat Datecs DP50D Seria 14059121; Monetar perioada (13.11.2016-31.12.2016); 
Monetar perioada (19.04.2016-08.06.2016); Monetar perioada (21.09.2016-12.11.2016); Monetar perioada 
(09.10.2014-29.11.2014); Regisru unic de control Seria A, nr. 1993497; Dosare personal – 2 buc.; Pontaje 2018 
(ianuarie-august 2018); State de plată iulie 2018; State de plată februarie 2018; State de plată 2016; 1 Cutie cotoare de 
la case de marcat; State de plată ianuarie-mai 2017. 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1245 din data de 05.10.2018: Canapea – 8 buc; Masă bar – 5 buc; 
Taburet piele – 4 buc. 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1266 din data de 08.10.2018: Taburet – 12 buc; Scaun bar – 2 buc; 
Canapea – 6 buc; Canapea 2 persoane – 3 buc. 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1064 din data de 09.10.2018: Autoturism Dacia Logan, nr. 
înmatriculare AR-03-EMK; TV Plasmă – buc. 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1282 din data de 10.10.2018: Masă bar – 6 buc; Aparat cafea marca 
Bremer – 1 buc; Canapea 2 persoane – 3 buc; Taburet – 3 buc; Scaun bar cu picior – 1 buc. 
- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1466 din data de 01.11.2018, prin care reprezentantul debitoarei falite 
predă lichidatorului judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL următoarele bunuri: 

Nr. Denumire bunuri mobile Cant 

1 Automat de curățat 43cm Side Grup SRL 1 
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2 Automat de curățat 43cm disc 1 

3 Aspirator Lavatron 1 

4 Aspirator Multifunct MV3/WD3 1.629-800 2 

5 Perie pt T2,T3/43CM POLY 1 

6 foarfeca gard viu 1 

7 cizme apa noroi NR 37 1 

8 cutie scule INOX 15.5" 1 

9 Derulator 25M 3X1.5 1 

10 ventilator apa Myria MY4000 1 

11 aparat zugravit si vopsit FLEXIO W990 1 

12 Polizor 840W 125MM 9558HNRG MAKITA 1 

- Proces-verbal de inventariere înregistrat sub nr. 1486 din data de 05.11.2018, prin care reprezentantul debitoarei falite 
predă lichidatorului judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL următoarele bunuri: 

Nr. Denumire bunuri mobile Cant 

1 Ferastrau PST 700E COMPACT 1 

2 Betoniera Altrad LIV 125L 1 

3 Butoi 120L 1 

4 Surubelnita 3.6V LI CU ACCES 1 

5 Roaba Eurostark Cuva ZN EST 1 

6 Tarnacop 1.5KG COADA FIBRA 1 

7 loapata coada din lemn 1 

8 Apple Watch S2 42MM Space Grey Black Sport Band MP062MPP-A 2 

9 Devia Suport Selfie Stick Universal Black 1 

10 Apple Watch S3 38MM Gold Pink Sand Sport Band MQKW2MP-A 1 

11 Aparat De Stropit Garden 8L 1 

12 Kit Samsung Galaxy S8 EP-WG95BBBEGWW 1 

Deși lichidatorul judiciar a notificat și în data de 24.10.2018 administratorul special/asociatul unic al SC Comserv 
Enache Nicolae SRL cu privire la obligația de a preda toată arhiva societății precum și toate bunurile existente în 
patrimoniul acesteia, precizăm faptul administratorul special Enache N. nu a înțeles să procedeze întocmai, în evidența 
contabilă figurând înregistrate și nepredate încă următoarele bunuri mobile: 

Data 
document 

Nr. document 
proveniență 

Denumire produs U/M Cant Pret Valoare inventar 

04.02.2016 4007516 Prelungitor Legrand buc 1 32,25 32,25 
12.02.2016 500375868 Aspirator Multifunct MV3/WD3 1.629-800 buc 1 266,56 266,56 
26.02.2016 6989 Cantar Electronic Microsif CP 30KG SERIA 30589 buc 1 500,00 500,00 
29.02.2016 6630623794 Creditcard 6 Dispozitive buc 6 13,39 80,34 
07.03.2016 5000535498 Masina Gaurit 2 AC 18V LI PANZER YT7201 buc 1 307,52 307,52 
17.03.2016 20162052 Halat Enklean buc 21 40,65 853,65 

17.03.2016 20162052 Vesta Matlasata Enklean buc 5 44,50 222,50 
17.03.2016 21 Prelungitor 3C+INTRERUP buc 1 20,83 20,83 

01.04.2016 5000458706 Patent 8"4102 DUPU buc 2 14,77 29,54 

01.04.2016 5000458706 Cleste Cuie Prof 200/8" buc 2 13,80 27,60 

22.04.2016 117002079 Router Wireless N DIR-615 buc 1 63,99 63,99 

18.07.2016 500281549 Incarcator YT7201 buc 1 93,55 93,55 
31.08.2016 602300002015897 Perie Praf Dusty Leifheit buc 1 24,99 24,99 

31.08.2016 602300002015897 Coada Telescopica 110-190 CM buc 1 33,33 33,33 
19.09.2016 603400008026305 Cleste Cuie 180MM buc 2 12,49 24,98 

28.10.2016 27492616 
Plantronics Casca Bluetooth Voyager Edge 
Multipoint buc 1 88,35 88,35 

01.10.2016 6034000002025851 Leifheit Spal Powerslide + Coada buc 1 34,99 34,99 
21.10.2016 8089 perie cosar 4M buc 1 30,83 30,83 

26.10.2016 486300007911 pelerina impermeabila Parka buc 2 33,32 66,64 

04.11.2016 516309003511 cutit chef lama otel 33CM buc 1 158,25 158,25 

14.11.2016 2455034 Bocanci BBT MRO 40/4 buc 2 82,50 165,00 

01.12.2016 5000286514 Surubelnita GSR 1800LI buc 1 515,78 515,78 

04.01.2017 7034000004000191 MPMAN Converter 10 10" 32GB W10 buc 1 349,37 349,37 
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04.03.2017 91040317397 canapea extensibila buc 1 504,20 504,20 

27.03.2017 5000624119 set 6 surubelnite buc 1 30,68 30,68 

18.04.2017 517108007311 sapa sudata cu coada lemn buc 1 21,00 21,00 

24.04.2017 20112645 cleste zegher KNIPEX 4621A01 buc 1 54,62 54,62 

24.04.2017 5000546828 cleste sigur. ext virf indoit buc 1 23,57 23,57 

10.05.2017 5000291620 cleste cuie 200MM buc 1 26,82 26,82 

13.05.2017 5000394579 pantofi bombeu metalic set 1 59,50 59,50 

21.05.2017 517141002201 Prelungitor 1PR 30M portocaliu buc 1 60,49 60,49 

24.05.2017 5811 Casca Bluetooth Explorer 115 buc 1 65,74 65,74 
01.06.2017 6083 Carcasa IPHONE 7 IPLATE CHERRY BLOSSOM buc 1 57,63 57,63 
13.06.2017 7000727420 cupla+fisa CP cu cord 3X1.5 25M buc 1 74,92 74,92 

06.07.2017 701500025038999 Prelungitor Kuper 3P 5M ALB buc 1 16,80 16,80 
03.07.2017 7279 Apple Iphone 7 Leather Case Black MMY52ZM-A buc 1 208,71 208,71 

03.07.2017 7282 
Apple Watch S2 42MM Space Grey Black Sport 
Band MP062MPP-A buc 1 1.904,03 1.904,03 

15.07.2017 7869 Samsung Gear S3 FRONTIER R5AJ6019G7R buc 1 1.395,41 1.395,41 

05.09.2017 9201 
Regulator Butan/Propan GPL 30MBAR 1.5KG 
ROSU buc 1 26,05 26,05 

28.09.2017 50003100101 
Aplica Shake 1XE27 + bec LED HOFF A60 9W 
E27 buc 2 29,43 58,86 

28.09.2017 10898 Samsung Gear S3 Frontier R5AJ705W92K buc 1 1.405,99 1.405,99 
28.09.2017 10898 Samsung Gear S3 Frontier R5AJ705WACF buc 1 1.405,99 1.405,99 
28.09.2017 10898 Casca Bluetooth Explorer 115 Plantronics buc 1 243,98 243,98 

29.09.2017 10964 

Apple Watch S3 42MM Space Grey Black Sport 
Band MQL12MP-A buc 1 1.649,94 1.649,94 

08.11.2017 12316 
Apple Watch D2 38MM Rose Gold-Pink Sand 
SFHLTXJ8HDX7 buc 1 1.802,13 1.802,13 

08.11.2017 12316 
Apple Watch S3 42MM Space Grey - Black Sport 
SFMVK18XJ5X4 buc 1 1.649,15 1.649,15 

08.11.2017 12316 Samsung Gear S3 Frontier R5AJ9097XDA buc 1 1.405,29 1.405,29 
08.11.2017 12316 Plantronics Casca Bluetooth Explorer 50 neagra buc 2 102,46 204,92 
16.11.2017 517320000281 MYRIA TELEFON SUN NY9085/9043 buc 1 67,21 67,21 

14.12.2017 13631 
Sony Consola Playstation 4 PRO 1TB NEAGRA 
S015740569M        buc 1 1.632,89 1.632,89 

14.12.2017 13631 Sony Joc Fifa 2018                                           buc 1 258,27 258,27 

16.02.2018 518047011491 Orion Player Auto OCR-17369 buc 1 84,03 84,03 

21.02.2018 518052001961 Peiying Carkit Bluet./MOD.FM buc 1 50,42 50,42 
 

Total: 20.440,08 lei 

De asemenea, precizăm faptul că documentele contabile aferente triimestrului III ( iulie – septembrie 2018) nu au fost 
predate în integralitate lichidatorului judiciar. 
III. Referitor la situația creanțelor de recuperat ale debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL. În urma analizei 
efectuate de către lichidatorul judiciar numit în cauză, a documentelor contabile predate precum și a soldurilor restante 
existente în baza de date contabilă a debitoarei falite, s-a constatat faptul că SC Comserv Enache Nicolae SRL  - în 
faliment, in bancrupcy, en failite înregistrează sume neîncasate de la următorii debitori: 
- SC Enklean Romvest SRL, CUI RO33879020, J02/1248/2014, cu sediul în Sat Fântânele, Comuna Fântânele, Str. 
Fântânele Nr. 374A, Județ Arad - 267.738,79 lei, 
- SC Media Caffe SRL, CUI RO30007981, J02/346/2012, cu sediul în Municipiul Arad, Str. Poetului Nr. 1/C, Hala 
ZS2/7-10-B, Județ Arad - 15.167,26 lei, 
- SC DHL International SRL, CUI RO1590678, J40/13745/1991, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 
169A, Etaj 8 – 132 lei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la somarea debitorilor enumerați în vederea recuperării cât mai rapide a debitelor 
înregistrate de aceștia către SC Comserv Enache Nicolae SRL, prin transmiterea de scrisori recomandate cu confirmare 
de primire. În ipoteza în care debitorii menționați înțeleg să nu achite debitele restante comunicate de către subscisa în 
termen de 15 zile de la data primirii somațiilor, lichidatorul judiciar va proceda la demararea demersurilor instituite de 
lege în vederea recuperării creanței (intentarea unei acțiuni în justiție, executare silită, etc.). 
IV. Referitor la dispozițiile instanței cu privire la analiza filelor 751-758 din VOL. III al dosarului nr. 4371/108/2016. 
Lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor instanței și a procedat la analiza filelor 751-758 din vol. III al dosarului 
nr. 4371/108/2016, conform dispozițiilor instanței din data de 03.09.2018, constatând efectuarea următoarelor plăți și 
încasări: 
- încasări în cuantum de 55.510,00 lei de la SC Enklean Romvest SRL Romania, Fantanele, 
- plăți în cuantum de 55.468,10 lei după cum urmează: comisioane bancare – 330,90 lei; cotă UNPIR – 475,00 lei; 
obligații fiscale către Bugetul Statului – 7.120,00 lei, reprezentând contribuții privind reținerea la sursă; rată Verbita 
Leasing IFN SA – 4.306,19 lei, reprezentând refacturare polițe asigurare RCA bunuri mobile de natura autoturismelor; 
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poprire SCPEJ Ochian D. C. pentru Radu E. S. – 150 lei; salarii – 3.658,00 lei; c/v facturi restante SC Orange Romania 
SA – 11.187,86 lei – reprezentând servicii de telefonie mobilă (facturile: JAK038792161din 19.09.2017 și 
JAK043465543 din 16.10.2017) precum și bunuri de natura obiectelor de inventar: Samsung Gear S3 Frontier 
R5AJ705W92K -2 bucăți, Casca Bluetooth Explorer 115 Plantronics – 1 bucată, Devia Suport Selfie Stick Universal 
Black – 1 bucată, prin factura 10898/28.09.2017, Apple Watch S3 38MM Gold Pink Sand Sport Band MQKW2MP-A 
SFH7VD3SFJ5X1 – 1 bucată prin factura 10952 din 29.09.2017, Apple Watch S3 42MM Space Grey Black Sport 
Band MQL12MP-A SFH7VCHDSJ5X4 – 1 bucată prin factura nr. 10964 din 29.09.2017, Samsung Gear S3 
FRONTIER R5AJ6019G7R R5AJ6019G7R – 1 bucată, Apple Watch S2 42MM Space Grey Black Sport BAND 
MP062MPP-A SFH7TP8U6HJLJ – 2 bucați prin factura 7869 din 15.07.2017; c/v facturi Metro Cash & Carry 
ROMANIA SRL – 2.895,61 lei, reprezentând contravaloare soluții de curățenie și consumabile; onorariu lichidator 
judiciar SCP Falimvest SPRL – 3.744,54 lei; retrageri numerar – 21.600,00 lei, reprezentând sume depuse în casieria 
unității din care au fost efectuate plăți către furnizorii descriși anterior, salariați precum și restituiri de creditari către 
asociatul unic al debitoarei. Prin casieria unității au fost restituite sume  în cuantum de 26.000,00 lei în perioada 
08.12.2017 – 30.04.2018. 
V. Referitor la disp. art. 154 alin.2 din Legea nr. 85/2014. În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitoarei 
SC Comserv Enache Nicolae SRL, lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a organizat o selecţie de oferte 
evaluatori membri ANEVAR, publicând astfel anunţul privind concursul de selecţie în ziarul Evenimentul zilei în data 
de 26.10.2018, ofertele urmând a fi depuse până la data de 02.11.2018, pe fax, mail sau la sediul procesual al 
administratorului judiciar, situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. Până la data convocării 
Comitetului Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare 
a mijloacelor fixe, anexate la acest raport: 
I. Oferta MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR prin Cojocaru M. – expert evaluator, membru titular 
ANEVAR, în vederea evaluării bunurilor mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) din patrimoniul debitoarei SC 
Comserv Enache Nicolae SRL, prin intermediul căreia se propune onorariul în cuantum de 1.600 lei (inclusiv taxe, 
impozite și contribuții, precum și costul cu deplasarea), termenul de efectuare a evaluării este de maxim 10 zile 
lucrătoare de la data identificării bunurilor de către evaluator și punerea la dispoziție a documentelor solicitate, 
respectiv plata onorariului se va face în termen de 30 zile de la data depunerii evaluării. 
II. Oferta Tărăsescu I. P. O. Expert evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile (mijloace fixe și obiecte de 
inventar) aflate în patrimoniul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, prin intermediul căreia se propune un 
onorariu în cuantum de 3.500 lei, fără TVA, termen de finalizare a raportului de evaluare de 15 zile de la data efectuării 
inspecției bunurilor și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, respectiv plata integrală a 
onorariului la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache 
Nicolae SRL în vederea numirii și stabilirii remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile 
aflate în proprietatea debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, conform ofertelor anexate, hotărârea creditorilor 
fiind prezentată în cele ce urmează. 
VI. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea unei 
analize detaliate a documentelor financiar-contabile aferente perioadei august 2014 – iunie 2018, întocmind astfel 
următoarele trei rapoarte: 
• Suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Comserv Enache Nicolae SRL, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 21200/08.11.2018. Din suplimentul 
întocmit, se rețin principalele cauzele care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
- Neținerea evidențelor contabile în conformitate cu legea – administratorul statutar Enache N. a cauzat un prejudiciu la 
bugetul general consolidat al statului în cuantum total de 38.158 lei, ca urmare a neținerii contabilității în conformitate 
cu legea, respectiv dispariția documentelor contabile cu privire la evidența stocului de marfă, fiind constată lipsa în 
gestiunea debitoarei a stocului de marfă în valoare de în valoare de 173.958,00 lei. 
- Neplata, respectiv acumularea unor datorii mari la bugetul general consolidat al statului – datoriile către bugetul 
statului cresc în perioada decembrie 2014-iulie 2016 de la suma de 112.778,48 lei la cuantumul de 158.540,56 lei. 
- Continuarea activității debitoarei care ducea în mod vădit la încetarea de plăți – înregistrarea unor cheltuieli de 
exploatare care depășeau veniturile ocazionate de activitate economică desfășurată – la data de 31.07.2016, este 
înregistrată pierderea financiară curentă în sumă de 93.057,22 lei, respectiv pierderea financiară reportată din perioada 
precedentă de 356.970,71 lei. 
- Păstrarea unui grad de îndatorare ridicat, debitorul înregistrând obligații fiscale neachitate în sumă de cca. 113.000 lei, 
datorii catre furnizori in suma de cca. 180.000 lei, precum si datorii catre asociatul unic in cuantum de cca. 175.000 lei 
in timp ce cuantumul creantelor ajungea la suma de doar 15-20.000 lei; 
- Diminuarea continuă a fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a păstrarii gradului de îndatorare ridicat si a blocajului 
financiar provocat de plata cu intarziere a facturilor de catre clientii debitoarei;  
- Înregistrare de pierderi însemnate – pierdere financiară totală de 356.970,71 lei până în anul 2016 şi pierdere de 
93.057,22 lei in perioada ianuarie – iulie 2016; 
- Managementul defectuos, slabă viteză de reacţie a conducerii la schimbările conjuncturale; 
- Neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru 
care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a 
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pragului de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune 
credinţe a administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică. 
• Raportul de analiză a activității debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL desfășurată prin administratorul special 
Enache N. în perioada de observație și reorganizare judiciară a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
21034/06.11.2018. Lichidatorul judiciar a procedat la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile aferente 
perioadei august 2016 – februarie 2016, predate de către administratorul special Enache N., respectiv a întocmit analiză 
a activității debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL desfășurată prin administratorul special Enache N. în perioada 
de observație și reorganizare judiciară. În cadrul acestui raport lichidatorul judiciar a prezentat operațiunile efectuate de 
către administratorul special Enache N. în perioada de observație și reorganizare judiciar a debitoarei SC Comserv 
Enache Nicolae SRL, care atrag incidența art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014, respectiv subscrisa a 
apreciat a fi necesară constatarea nulității absolute a tuturor plăților, achizițiilor, restituirilor de creditare efectuate de 
către administratorul special Enache N. în procedura de faliment a debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, 
repunerea părților în situația anterioară efectuării operaţiunilor de achiziţii şi plăţi, respectiv obligarea administratorului 
special Enache N. să suporte din averea personală prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu actele și operațiunile 
astfel desfășurate în valoare totală de 246.824,00 lei, reprezentând cuantumul creanțelor născute din continuarea 
activității în timpul procedurii și înscrise în Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC 
Comserv Enache Nicolae SRL, precum și orice alte sume ce vor fi identificate ulterior de către lichidatorul judiciar. 
• Raportul de activitate privind măsurile și operațiunile întreprinse de administratorul special Enache N. în procedura de 
faliment a debitoarei, fără avizul lichidatorului judiciar a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
21301/06.11.2018. Lichidatorul judiciar a procedat la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile aferente 
perioadei aprilie 2018 – iunie 2018, Raportul de activitate privind măsurile și operațiunile întreprinse de administratorul 
special Enache N. în procedura de faliment a debitoarei, fără avizul lichidatorului judiciar.  
În cadrul raportului, lichidatorul judiciar a prezentat în cadrul raportului operațiunile întreprinse de administratorul 
special Enache N. în procedura de faliment a debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, fără avizul lichidatorului 
judiciar - operațiuni care atrag incidența art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014, respectiv subscrisa a 
apreciat a fi  necesară constatarea nulității absolute a tuturor încasărilor, plăților, achizițiilor, restituirilor de creditare 
efectuate de către administratorul special Enache N. în procedura de faliment a debitoarei SC Comserv Enache Nicolae 
SRL, repunerea părților în situația anterioară efectuării operaţiunilor de achiziţii şi plăţi, respectiv obligarea 
administratorului special Enache N. să suporte din averea personală prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu actele 
și operațiunile astfel desfășurate în valoare totală de 130.424,72 lei. 
În vederea prezentării rapoartelor anterior-menționate creditorilor, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 13.11.2018, orele 13,00, la sediul acestuia din Timișoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarele puncte pe ordinea de zi: 
„(1). Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL. 
(2). Prezentarea raportului de analiză a activității debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL desfășurată prin 
administratorul special Enache N. în perioada de observație și reorganizare judiciară.  
(3). Prezentarea raportului de activitate privind măsurile și operațiunile întreprinse de administratorul special Enache N. 
în procedura de faliment a debitoarei, fără avizul lichidatorului judiciar. 
(4). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
staturar Enache N. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
(5). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
staturar Enache N. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014, având în 
vedere cele expuse la punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi. 
(6). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, conform ofertelor anexate.” 
Raportul de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache Nicolae 
SRL din data de 13.11.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21036/06.11.2018.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 13.11.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 20873/05.11.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2018/10/Convocare-AGC-SC-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-in-data-de-13.11.2018.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1518/13.11.2018, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Comserv 
Enache Nicolae SRL a comunicat punct de vedere creditorul A.J.F.P. Arad – creditor ce deține un procent de 87,272% 
(33,438% - creanță garantată și 53,834% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv 
consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 
15321/13.08.2018, a transmis punct de vedere nr. 5027/ad/12.11.2018, transmis prin fax în data de 12.11.2018. 
Astfel, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 13.11.2018 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL. 
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2. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de raportul de analiză a activității debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL desfășurată prin 
administratorul special Enache N. în perioada de observație și reorganizare judiciară. 
3. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de raportul de activitate privind măsurile și operațiunile întreprinse de administratorul special 
Enache N. în procedura de faliment a debitoarei, fără avizul lichidatorului judiciar. 
4. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a solicitat lichidatorului judiciar să formuleze cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorului statutar Enache N. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
5. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a solicitat lichidatorului judiciar să formuleze cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorului statutar Enache N. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 
85/2014. 
6. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit 
împotriva averii debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat oferta evaluatorului ANEVAR care are cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere financiar - 
oferta de evaluare formulată de MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR prin Cojocaru M.   
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1518/13.11.2018 a fost depus la dosarul cazuei, publicat în BPI 
nr. 21656/14.11.2018 și publicat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2018/10/Proces-verbal-al-AGC-SC-Comserv-Enache-Nicole-SRL-din-data-de-13.11.2018.pdf.  
VII. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Asociatul coordonator al lichidatorul judiciar a avansat 
suma de 354,65 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de procedura de faliment, nerecuperate până în prezent, astfel: 

Nr. 
Crt. 

Denumire furnizor Factura 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 270.03 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 Tribunalul Arad 

  Total 354.65 lei   

VIII. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună un nou termen de 
judecată, în vederea continuării procedurii de faliment, evaluarea și valorificarea bunurilor din averea debitorului, 
recuperarea creanțelor debitoarei, respectiv formularea cererilor de antrenare a răspunderii administratorului statutar în 
temeiul art. 169, si 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  


