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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 771 Din data de 22.07.2019 

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 ordinea 

de zi a Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 31.07.2019, în număr 

de 5 (cinci) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache 

Nicolae SRL din data de 31.07.2019 

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. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 

(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC 

Comserv Enache Nicolae SRL. 

(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache 

Nicolae SRL la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.  

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

(1).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC 

Comserv Enache Nicolae SRL. 

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 procedat la expunerea acestor 

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

Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 

1. Licitația publică organizată în data de 20.02.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 12.02.2019, 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. Subscrisa a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 207/20.02.2019. 

La această ședință de licitație s-a înscris ofertantul Belega L.D., care a depus oferta de cumpărare nr. 1 din data de 

20.02.2019, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 30 lei, suma depusă în casieria unității, la sediul 

lichidatorului judiciar al debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, respectiv a achitat garanția de participare la 

licitație în sumă de 30 lei, conform dispoziției de încasare nr. 2 din data de 20.02.2019, pentru următoarele bunuri 

mobile: 

- Apple watch s2 42mm space grey black sport band mp062mpp-a la prețul de 255 lei + TVA; 

- Kit samsung galaxy s8 ep-wg95bbbegww - la prețul de 40 lei + TVA. 

Bunurile mobile menționate anterior au fost adjudecate de către Belega Larisa Daniela, la prețul de 295 lei fără TVA, 

respectiv 351,05 lei inclusiv TVA. Preţul total, în cuantum de 351,05 lei inclusiv TVA a fost achitat integral conform 

ordinului de plată din data de 08.03.2019.  

-Licitația publică organizată în data de 27.02.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 12.02.2019, 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. 243/27.02.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 06.03.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 27.02.2019, la sediul ales al lichidatorului 
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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. 280/06.03.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 13.03.2019 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. 318/13.03.2019. 

-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. 

-Licitația publică organizată în data de 17.04.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 10.04.2019, 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. 455/17.04.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 24.04.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 17.04.2019, 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. 470/24.04.2019. 
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-Licitația publică organizată în data de 08.05.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 02.05.2019, 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 03.05.2019. 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. 511/08.05.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 15.05.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 08.05.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 03.05.2019. 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. 538/15.05.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 22.05.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 15.05.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 03.05.2019. 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. 566/22.05.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 29.05.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 22.05.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 03.05.2019. 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. 591/29.05.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 05.06.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 29.05.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 03.05.2019. 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. 617/05.06.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 13.06.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.06.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 12.06.2019. 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. 645/13.06.2019.  

-Licitația publică organizată în data de 20.06.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.06.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 12.06.2019. 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. 675/20.06.2019.  

La ședința de licitație s-a înscris ofertantul SC LEONE CATERING SRL, cu sediul în Sat Dumbrăvița, str. 

Mesteacănului, nr. 61/A, Camera 1, jud. Timiș, CUI 31453842, J35/892/03.04.2013, reprezentată prin administrator 

Nanu E.A., a depus oferta de cumpărare nr. 1 din data de 05.06.2019, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 

30 lei, suma depusă în contul unic de insolvență al debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL, respectiv a achitat 

garanția de participare la licitație în sumă de 1.561,28 lei, în contul unic de insolvență al debitorului, conform ordinelor 

de plată din data de 06.06.2019, pentru următoarele bunuri mobile: 

-Măsuță bar la prețul de 36 lei + TVA – 10 buc.; 
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-Canapea la prețul de 68 lei + TVA – 14 buc. 

Respectiv la prețul total de 1.312,00 lei exclusiv TVA. 

Bunurile au fost adjudecate de către SC LEONE CATERING SRL, plata preţului de 1.561,28 lei inclusiv TVA 

efectuându-se integral, astfel: suma de 1.312,00 lei a fost virată în contul unic de insolvență al debitorului SC Comserv 

Enache Nicolae SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cod IBAN RO47 BREL 0002 0016 2804 0100 deschis la 

Libra Internet Bank, în data de 06.06.2019, conform ordin de plată  din 06.06.2019 și suma de 249,28 lei a fost virată în 

contul de TVA al debitoarei falite cu codul IBAN RO44 BREL TVA2 0016 2804 0101, conform ordinului de plată din 

06.06.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 27.06.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.06.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 12.06.2019. 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. 706/27.06.2019. 

Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei publice cu strigare, s-a înscris la licitaţie ofertantul Belega L. D., a 

depus oferta de cumpărare nr. 1 din data de 27.06.2019, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 30 lei, suma 

depusă în contul unic de insolvență al debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, respectiv a achitat garanția de 

participare la licitație în sumă de 525 lei, conform ordinului de plată din 27.06.2019, pentru următoarele bunuri mobile: 

Nr. crt. Denumire bunuri mobile    Cant Valoare Valoare Valoare Valoare 

 Mijloace fixe si Obiecte de inventar  de Piata de Piata de Piata de Piata 

                                                               lei    euro     lei  euro 

       / buc / buc / total/ total 

1 POLIZOR 840W MAKITA     1 72,00 15,20 72,00 15,20 

2 SURUBELNITA 3.6V LI CU ACCES 1 27,20 5,60 27,20 5,60 

3 ROABA EUROSTARK CUVA ZN EST 1 36,00 8,00 36,00 8,00 

4 TARNACOP 1.5KG COADA FIBRA 1 16,00 3,20 16,00 3,20 

5 LOAPATA COADA DIN LEMN  1 12,00 2,40 12,00 2,40 

6 APARAT DE STROPIT 8L 1 28,00 5,60 28,00 5,60 

7 CANAPEA 2 PERSOANE 6 36,00 8,00 216,00 48,00 

8 TABURET   15 7,20 1,60 108,00 24,00 

9 TABURET   4 7,20 1,60 28,80 6,40 

10 MASUTA BAR   1 36,00 8,00 36,00 8,00 

11 VENTILATOR APA  1 44,00 9,60 44,00 9,60 

 Total  Lei - FARA TVA  321,60  624,00  

 Total  Euro - FARA TVA  68,80  136,00 

La prețul total de 624,00 lei exclusiv TVA. 

Bunurile au fost adjudecate de către Belega Larisa Daniela, plata efectuându-se integral, astfel: suma de 525,00 lei a 

fost virată în contul unic de insolvență al debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL – în faliment, in bankruptcy, en 

faillite, cod IBAN RO47 BREL 0002 0016 2804 0100 deschis la Libra Internet Bank, în data de 27.06.2019, conform 

ordin de plată  din 27.06.2019 iar diferența de 217,56 lei în data de 15.07.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 04.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.06.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 12.06.2019. 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. 729/04.07.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 11.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.06.2019, 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro și în cotidianul 

Evenimentul Zilei din 12.06.2019. 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. 741/11.07.2019. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor.  

(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae 

SRL la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.  
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Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 

fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, respectiv 

interesul redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării 

expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL la prețul de 70% din 

prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea 

debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 

publice la acest preț 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 


