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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 870  Data emiterii: 03.09.2019 
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. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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 2 (două) 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. 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Kommy Construct SRL a fost pubicat în BPI nr. 8780/03.05.2019 şi depus la dosarul cauzei. Până în prezent nu s-au 
formulat contestații împotriva acestui raport.  
II. 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 
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. La primul termen de judecată din data de 06.06.2019 se 
încuviințează cererea de amânare a judecării cauzei formulate de pârâtul Spătar C. în vederea angajării unui apărător. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 26.09.2019. 
III. Referitor la dispoziţiile art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere hotărârea Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 04.04.2019, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Kommy Construct SRL în data de 22.05.2019, la ora 11:00, cu următoarea ordine de zi: 
„1. Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Sentința 
civilă  nr. 34/JS din 31.01.2019. 
2. Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
Convocarea Adunării Generale a Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 9696/15.05.2019 și afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Convocare-Adunarea-
Generala-a-Creditorilor-SC-Kommy-Construct-SRL-in-22.05.2019.pdf  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Kommy Construct SRL au comunicat puncte de vedere 
următorii creditori: 
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1. 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 definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Kommy Construct SRL publicat în BPI 
nr. 8337/23.04.2019, a transmis punct de vedere scris cu nr. 3840/16.05.2019, prin e-mail în data de 15.05.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 570/22.05.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Kommy Construct 
SRL, convocată de către lichidatorul judiciar în data de 22.05.2019, 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, 
infirmă lichidatorul judiciar provizoriu desemnat de instanța de judecată, respectiv Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș și propune numirea ca lichidator judiciar 
în cauză pe Licev Group SPRL, cu sediul în Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin, practician în 
insolvență desemnat de Comisia de selecție a practicienilor în insolvență din cadrul A.J.F.P. Caraș-Severin, în urma 
selecției organizată de A.J.F.P. Caraș-Severin în data de 19.04.2019. 
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, 
infirmă lichidatorul judiciar provizoriu desemnat de instanța de judecată, respectiv Consultant Insolvență SPRL. 
Procesul-verbal nr. 570/22.05.2019 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 10250/23.05.2019 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-
22.05.2019.pdf.  
IV. 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, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00006742 08.02.2019 
44.80 

lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței către creditori, debitor, asociat și administrator social 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 9118 11.02.2019 
48.31 

lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate de 

insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 11.02.2019 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00010442 27.02.2019 7.30 lei comunicare adresa către BRD Groupe Societe Generale 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00010443 27.02.2019 7.30 lei comunicare adresa către Raiffeisen Bank SA 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00012214 08.03.2019 7.30 lei 
comunicare adresa către Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00013508 14.03.2019 6.52 lei comunicare adresa către administratorul social Spatar C.  
7 C.N. Poșta Română SA DIV00015806 27.03.2019 6.30 lei comunicare adresa către Raiffeisen Bank SA 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00017816 05.04.2019 
12.80 

lei 
comunicare documente către Tribunalul Caraș-Severin 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
140.63 

lei  
V. Solicitări adresate judecătorului – sindic.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Kommy Construct SRL din data de 
570/22.05.2019, solicităm Onoratului Tribunal să dispună descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului 
Consultant Insolvenţă SPRL și a sumelor avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
în sumă totală de 140,63 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


