
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 501  Data emiterii: 02.05.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3477/115/2018; Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Juca Petru. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin, Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30-12:30.  
3. Debitor: SC Kommy Construct SRL, cod de identificare fiscală: 22840661; Sediul social: Reșița, B-dul Republicii, 
nr. 18, sc. B, ap. 6, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/1064/2007. 
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; 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 Kommy Construct SRL, 
conform Sentinței civile nr. 34/JS din 31.01.2019 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 3477/115/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Kommy Construct SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Kommy Construct SRL 

Număr dosar 3477/115/2018; Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Kommy Construct SRL. 
1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului 
Caraș-Severin sub nr. 3477/115/2018 din data de 20.12.2018, creditorul Direcția General a Finanțelor Publice 
Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, a solicitat deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței instituită prin Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului SC Kommy Construct SRL, precum și 
distribuirea din activul debitoarei a sumei de 114.967 lei reprezentând obligații bugetare neachitate la termenul legal de 
scadență, sumă din care o parte este garantată, respectiv suma de 40.402 lei reprezentând debite înscrise în Arhiva 
Electronică de Garanții Reale Mobiliare. 
Tribunalul Caraș-Severin a soluționat cererea de deschidere a procedurii formulată de către debitorul SC A.T. Company 
SRL, prin Sentința civilă nr. 34/JS din 31.01.2019 pronunțată în dosarul nr. 3477/115/2018 și a dispus, în temeiul art. 72 
alin. (6) din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Kommy 
Construct SRL, cu sediul social în Reșița, B-dul Republicii, nr. 18, sc. B, ap. 6, jud. Caraș-Severin, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J11/1064/2007, având CUI 22840661. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL. 
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării 
procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Kommy Construct SRL la sediul din Reșița, B-dul Republicii, nr. 18, sc. B, ap. 6, jud. 
Caraș-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39882302824. Precizăm că plicul s-a întors la expeditor, nefiind ridicat.  
- a comunicat asociatului unic și administratorului social Spatar C. notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39882302834.  
- a notificat următorii creditori bugetari cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin 
poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel:  

Nr. 
crt. Destinatar Adresa Confirmare de primire 

1 Primăria Municipiului Reșița Reșița, str. Libertății, nr. 18-22, jud. Caraș-Severin AR39882300857 

2 
Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni 

Vamale Caraș-Severin 
Reșița, str. Paul Iorgovici, nr. 29, cod postal 320026, 

jud. Caraș-Severin 
AR39882300867 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 

Statului 
București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 

AR39882300877 

4 D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin Reșița, str. Domanului, nr. 2, jud. Caraș-Severin AR39882300887 

- a notificat următoarele bănci cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa Confirmare de primire 

1 
B.R.D. – Groupe Société Générale 

București, Bd-ul Ion Mihalache, nr. 1-7, Sector 1, 
011171 

AR39881862515 

2 
Raiffeisen Bank SA 

Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C,  
București, 014476 

AR39881862525 
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Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Kommy Construct SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2815/11.02.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 11.02.2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Caraș-Severin notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin fax, în vederea efectuării 
mențiunilor necesare. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul social 
Spatar C., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39882302834, în vederea efectuării inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 21.02.2019.  
Precizăm faptul că asociatul unic Spătar C., deși a fost notificat de către subscrisa cu privire la prezentarea în vederea 
efectuării procedurii de inventariere, acesta nu a înțeles să se conformeze dispozițiilor legale, lichidatorul judiciar fiind 
în imposibilitate de a întocmi procesul-verbal de inventariere. 
Conform Procesului-verbal de predare-primire acte nr. 211/20.02.2019, la data de 20.02.2019, debitoarea prin 
administrator social dl. Spatar C. a predat lichidatorului judiciar următoarele documente: Ștampilă societate – 1 buc; 
Registrul unic de control seria A nr. 1238396; Certificat de înregistrare seria B nr. 1789195 original; Certificat de 
înregistrare ITM nr. 10514 – copie; Declarație pe propria răspundere DGRFP Caraș-Severin nr. 169/28.02.2008; Adresă 
ANAF nr. 6873/12.02.2008; Act constitutiv; Încheiere nr. 5409/29.11.2007; Certificat constatator – original; D300 
pentru decembrie 2017; Formulare deschidere cont BRD; Declaratia 010 depusă la 21.05.2008; Contract de comodat 
din 09.11.2007; Extras CF nr. 13565 eliberat în 12.11.2007.  
De asemenea, în data de 11.04.2019, administrator societar al SC Kommy Construct SRL - Spătar C., prin împuternicit / 
delegat Lulea A. C., a predat lichidatorului judiciar Situație financiară anuală pentru anul 2013.  
4. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Kommy Construct SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului. Anunțul privind 
întocmirea acestuia a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 5132/12.03.2019.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Kommy Construct 
SRL, se rețin următoarele aspecte: 
- Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Kommy Construct SRL este inactivă 
conform deciziei nr. 2319/11.03.2013 începând cu data de 02.04.2013.  
- Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitoarei SC Kommy Construct SRL a fost anulată în data de 01.08.2012, anularea fiind efectuată din oficiu.  
- De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2013 debitoarea nu a 
efectuat activități economice, respectiv nu a înregistrat cheltuieli sau venituri. 
- Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin în cererea de 
deschidere a procedurii, la data de 31.12.2011, debitoarea SC Kommy Construct SRL înregistrează aparate și instalații 
de măsură (cont 213.2) în valoare de 12.279,67 lei, reprezentând mijloace fixe specifice activității de construcții, care 
conform afirmațiilor administratorului societății comerciale s-au defectat și au fost abandonate pe șantier. 
- Conform adresei nr. 825974 din 21.12.2017, comunicată de banca Raiffeisen Bank SA București creditorului 
D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în perioada 30.10.2014-16.01.2015, debitorul prin administrator 
social Spătar C. a derulat operațiuni bancare (conform extrasului de cont aferent perioadei 29.10.2014-29.10.2015): SC 
Kommy Construct SRL a încasat suma de 368.830 lei de la două societăți comerciale (SC CLR Denis Montaj SRL – 
288.585 lei reprezentând contravaloarea facturilor nr. 1/29.10.2014, nr. 2/31.10.2014 și nr. 23/03.12.2014, respectiv SC 
Logic Mircea SRL – 80.245 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. 18/02.12.2014). 
- Conform aceluiași extras de cont rezultă faptul că d-nul Spătar C. a ridicat suma de 368.700 lei cu explicația restituire 
împrumut firmă. 
- Din situația editată la data de 25.05.2017, din aplicația informatică Sistem Național de Evidențe Auto, reiese faptul că 
SC Kommy Construct SRL nu figurează cu bunuri mobile reprezentând autovehicule în proprietate. 
- Din situația editată la data de 25.05.2017, din aplicația informatică ANCPI-Cadastru reise faptul că SC Kommy 
Construct SRL nu figurează cu bunuri imobile în proprietate. 
- Din adresa Consiliului Local al Municipiului Reșița-Serviciul Public Direcția Impozite și Taxe, menționată în cererea 
de deschidere a procedurii de către creditorul A.J.F.P. Caraș-Severin, debitoarea SC Kommy Construct SRL nu 
figurează cu bunuri impozabile. 
De asemenea, conform adresei nr. 32288/13.03.2019 comunicată de Instituția Prefectului Caraș-Severin, Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, debitoarea SC Kommy Construct SRL 
nu a fost identificată ca deținătoare de vehicule înmatriculate.  
5. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării 
în ziarul Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă a debitorului SC Kommy Construct SRL, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă un 
număr de 2 declarații de creanță, astfel că, în temeiul prevederilor art. 105 din Legea nr. 85/2014: „Toate creanţele vor 
fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanțelor constatate prin hotărâri 
judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii.", lichidatorul judiciar a procedat la verificarea 
declaraţiilor de creanţă,  
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Conform adresei nr. 952/25.02.2019 comunicată de Direcția Regională Vamamlă prin Biroul Vamal Caraș-Severin, 
debitorul SC Kommy Construct SRL nu figurează cu debite în evidențele Biroului Vamal de Interior Caraș-Severin.  
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Kommy Construct SRL, respectiv a înscris creditorii: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Timişoara-Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin și UAT Municipiul Reșița, cu creanţe născute 
înainte de data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței în cuantum total de 115.735,20 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii 
debitorului SC Kommy Construct SRL, raport ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 6317/27.03.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/02/Raport-de-verificare-a-creantelor-delcarate-impotriva-averii-SC-Kommy-Construct-SRL.pdf.  
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Kommy Construct SRL a fost depus la dosarul 
cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6349/27.03.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-
averii-SC-Kommy-Construct-SRL.pdf. 
6. Referitor la dispoziţiile art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere Convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor, comunicată creditorilor prin notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC 
Kommy Construct SRL publicată în BPI nr. 2815/11.02.2019 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro, respectiv Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Kommy 
Construct a fost publicat în BPI nr. 6349/27.03.2019, în temeiul dispoziţiilor art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a 
Creditorilor pentru data de 04.04.2019, ora 12:00, la sediul său din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC Kommy Construct SRL. 
(2).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Sentința 
civilă  nr. 34/JS din 31.01.2019. 
(3).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Kommy Construct SRL a comunicat punct de vedere 
creditorul D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Caraș-Severin – creditor ce deține un procent de 99,336% din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Kommy Construct SRL 
publicat în BPI nr. 6349/27.03.2019, a transmis punct de vedere scris cu nr. 2826/02.04.2019, prin e-mail în data de 
03.04.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 411/04.04.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Kommy Construct 
SRL, convocată de către lichidatorul judiciar în data de 04.04.2019, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 99,336% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Kommy Construct SRL, 
a luat act de situația financiară a debitorului SC Kommy Construct SRL. 
2. Cu un procent de 99,336% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Kommy Construct SRL, 
a solicitat prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi a convocatorului la o dată ulterioară. 
3. Cu un procent de 99,336% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Kommy Construct SRL, 
a solicitat prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi a convocatorului la o dată ulterioară. 
Procesul-verbal nr. 411/04.04.2019 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 6953/04.04.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Kommy-Construct-SRL-din-
04.04.2019.pdf.  
7. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului 
preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei și a publicat în BPI nr. 8337/23.04.2019 Tabelul definitiv de 
creanțe împotriva averii debitorului SC Kommy Construct SRL, tabelul fiind afișat și pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro. Până în momentul actual, nu au fost formulate contestații împotriva tabelului definitiv 
întocmit împotriva debitorului Kommy Construct SRL. 
8. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere aspectele identificate și prezentate în cadrul 
Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Kommy Construct SRL, lichidatorul 
judiciar a transmis adresa nr. 320/13.03.2019 către administratorul social Spătar C. prin poștă cu confirmare de primire 
nr. VA39997119811, prin care a solicitat să procedeze la predarea către subscrisa, în cel mai scurt timp posibil a arhivei 
contabile a debitoarei SC Kommy Construct SRL, contractele de acordare împrumut societății cu documentele 
justificative aferente, respectiv toate bunurile aflate în averea debitoarei. Până la data prezentului raport, administratorul 
social nu a oferit explicații cu privire la operațiunile de retragere a disponibilităților bănești din contul bancar al 
debitoarei, respectiv nu a predat documentele financiar-contabile ale debitoarei, contractele de acordare creditare firmă, 
ș. a. m. d. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 383/27.03.2019 către Raiffeisen Bank – Centrul Operațional 
Brașov – Colectiv Operațiuni Popriri, prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39881930418, prin care a revenit la 
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solicitarea formulată anterior, de a comunica subscrisei date referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de 
către SC Kommy Construct SRL prin administrator Spatar C. de la data deschiderii contului bancar până în prezent, 
cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți.  
Prin adresa nr. 119477/05.03.2019, Raiffeisen Bank SA prin Centrul Operațional Brașov, Colectiv Operațiuni Popriri, a 
comunicat că persoana care deține dreptul de semnătură pentru debitoarea SC Kommy Construct SRL este Spătar C., iar 
conform rulajelor de cont atașate adresei, în perioada 2014-2015, d-nul Spătar C. a ridicat suma de 368.700 lei cu 
explicația restituire împrumut firmă.  
Lichidatorul judiciar a formulat și înaintat către Tribunalul Caraș-Severin Cererea de chemare în judecată a dl. Spătar 
C., prin intermediul căreia a solicitat obligarea pârâtului dl. Spătar C. la plata către debitoarea insolventă a sumei de 
115.735,20 lei reprezentând pasivul societății. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 3477/115/2018/a1. Până în 
prezent nu a fost stabilit primul termen de judecată. 
9. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 140,63 lei. 
10. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen în vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Kommy Construct SRL și 
soluționarea dosarului nr. 3477/115/2018/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului social 
Spătar C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


