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Depunere rapoart întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2073 din data de 13.07.2020 

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. Daliei, nr. 8, mansardă, 

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 lunar de activitate privind 

descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, privind debitorul SC Comserv Enache Nicolae 

SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de faliment a debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL 

Număr dosar 4371/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni.  

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Comserv Enache Nicolae SRL. 

I. REFERITOR LA ÎNDEPLINIREA ATRIBUȚIILOR PREVĂZUTE DE DISP. ART. 59 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 

85/2014 

Lichidatorul judiciar al debitoarei SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL a respectat dispozițiile Legii nr. 85/2014, 

respectiv a întocmit, a depus la dosarul cauzei și a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență următoarele rapoarte 

de activitate: 

-Raportul de activitate privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate 

în condițiile art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 nr. 1709 din 12.06.2020, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI 

nr. 9582/15.06.2020. 

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

 II. REFERITOR LA CHELTUIELILE EFECTUATE DE CĂTRE DEBITOARE PRIN LICHIDATOR JUDICIAR  

SC Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar a efectuat cheltuieli în cuantum de 244,55 lei, ocazionate de 

procedura de faliment, de la data depunerii Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe 

privind debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL nr. 1339/05.05.2020. 

III. REFERITOR LA VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE EVALUATE ÎN CADRUL RAPORTULUI DE 

EVALUARE NR. 4/18.01.2019 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării 

bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL la prețul de 20% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice la acest preț, lichidatorul judiciar a continuat expunerea activelor pe piață și 

organizarea ședințelor de licitație publică.  

Astfel, lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piață a bunurilor, organizând următoarele ședințe de licitație, la 

valoarea de 20% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării creditorilor din data 

de 19.05.2020. 

-Licitația publică organizată în data de 18.06.2020 la 20% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 11.06.2020, la sediul ales al lichidatorului 

judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 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.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro și în cotidianul Național din 18.05.2020. 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. 

1781/18.06.2020.  

-Licitația publică organizată în data de 06.07.2020 la 10% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 29.06.2020, la sediul ales al lichidatorului 

judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 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.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro și în cotidianul Național din 30.06.2020. 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. 

2012/06.07.2020.  

-Licitația publică organizată în data de 13.07.2020 la 10% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.07.2020, la sediul ales al lichidatorului 

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.okazii.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.okazii.ro/
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judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 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.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro și în cotidianul Național din 30.06.2020. 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. 

2070/13.07.2020.  

Suplimentar procedurii de expunere pe piață a bunurilor din averea debitorului, reprezentanții lichidatorului judiciar din 

cadrul Departamentului de vânzări au răspuns de fiecare data solicitărilor potențialilor cumpărători cu privire la 

vizionarea bunurilor, deplasându-se împreună cu aceștia la locul de depozitare al bunurilor, în vederea stimulării 

interesului acestora pentru a achiziționa bunurile rămase în averea debitoarei. 

Situația detaliată a ședințelor de licitație organizate de către lichidatorul judiciar al debitoarei SC Comserv Enache 

Nicolae SRL este prezentată ca și anexă tabelară, parte integrantă a prezentului raport de activitate. (Anexa 8) 

IV. REFERITOR LA DISP. ART. 47 ȘI URM. DIN LEGEA NR. 85/2014 

Având în vedere starea tehnică constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura fizică 

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

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

expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL la prețul de 10% din 

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

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 26.06.2020, la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 

„(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 10% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 10063/19.06.2020 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Convocare-AGC-SC-

Comserv-Enache-Nicolae-SRL-pentru-19.06.2020.pdf. 

Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL din 

data de 14.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 10105/22.06.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-privind-ordinea-de-

zi-AGC-din-26.06.2020-SC-Comserv-Enache-Nicole-SRL.pdf. 

Astfel, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 26.06.2020 a hotărât: 

-Cu o majoritate de 87,726% (33,229% - creanță garantată și 53,497% - 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. 1119/17.01.2020 (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 situația licitațiilor publice organizate în 

vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL. 

-Cu o majoritate de 87,726% (33,229% - creanță garantată și 53,497% - 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. 1119/17.01.2020 (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 continuarea expunerii pe piață și valorificarea 

bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL la prețul de 10% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1406 din 14.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe site-

ul lichidatorului judiciar și publicat în BPI nr. 10580 din 29.06.2020. 

V. SITUAȚIA LITIGIILOR ÎN CARE DEBITOAREA ESTE PARTE ESTE PREZENTATĂ CA ȘI ANEXA, PARTE 

INTEGRANTĂ A PREZENTULUI RAPORT. 

VI.  SITUAȚIA ONORARILOR PERSOANELOR DE SPECIALITATE 

Situația onorariilor datorate de debitoarea SC Comserv Enache Nicolae SRL se prezintă astfel: 

- Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolventa SPRL - aprobat conform Sentință civilă nr. 574/03.09.2018 este 

de 500 lei + TVA lunar + 2% din sumele recuperate. Astfel, total onorariu pentru perioada 03.09.2018 – 31.07.2020 – 

13. 979,51 lei, compus din  13.685 lei (TVA insclus) onorariu fix și 294,51 lei (TVA inclus) onorariu variabil, din care 

achitat 0 lei. 

- Onorariul Cabinet avocat Leonard Duțulescu aprobat conform hotărârii Adunării creditorilor din procesul verbal nr. 

1667/10.12.2018 este de 11.178 lei, din care achitat 3.500 lei. 

VII. Referitor la disp. art. 160 și art. 51 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judicar a întocmit Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind 

debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL nr. 1339/05.05.2020, ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 

7031/06.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/05/Raport-asupra-fondurilor-SC-Comserv-Enache-Nicolae -SRL-.pdf . 

VIII. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI-SINDIC 

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

faliment, valorificării bunurilor din averea debitorului, recuperarea creanțelor debitoarei, soluționarea cererilor de 

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.okazii.ro/
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Convocare-AGC-SC-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-pentru-19.06.2020.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Convocare-AGC-SC-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-pentru-19.06.2020.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-privind-ordinea-de-zi-AGC-din-26.06.2020-SC-Comserv-Enache-Nicole-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-privind-ordinea-de-zi-AGC-din-26.06.2020-SC-Comserv-Enache-Nicole-SRL.pdf
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antrenare a răspunderii administratorului statutar și special Enache Nicolae precum și a contestației la Tabelul definitiv 

consolidat actualizat de creanțe. 

IX. ANEXA RAPORT ACTIVITATE - SITUAȚIA LITIGIILOR ÎN CARE DEBITOAREA ESTE PARTE 

Nr DENUMIRE  DEBITOR DEBIT Număr dosar Termen Temei legal Obiect OBSERVAȚII / STARE  DOSAR 

1 Enache Nicolae 
491.635,31 

lei 
4371/108/2016/a4 16.03.2020 

Art. 169 

din Legea 

85/2014 

Atragerea 

răspunderii 

pentru 

intrarea în 

insolvenţă 

Lichidatorul judiciar a formulat cererea de chemare în 

judecată prin intermediul căreia a solicitat obligarea 

pârâtului la plata către debitoarea insolventă SC 

Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 491.635,31 

lei  reprezentând o parte din pasivul societăţii precum și 

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată 

ocazionate cu prezentul demers judiciar. Cauza face 

obiectul dosarului asociat 4371/108/2016/a4 aflat pe 

rolul Tribunalului Arad și i s-a acordat termen în data 

de 13.05.2019 în vederea comunicării întâmpinării. În 

data de 14.10.2019 cauza a fost amânată pentru a se 

urmări stadiul de soluționare a dosarelor 96/108/2019 și 

nr. 4371/108/2016/a5 aflate pe rolul Tribunalului Arad. 

Următorul termen stabilit în cauză a fost în data de 

16.03.2020, termen la care având în vedere Hotărârea 

nr. 6 din data de 13 martie 2020 pronunţată de 

Tribunalul Arad, 

respectiv declararea stării de urgenţă cât și cerea de 

amânare formulată de Enache Nicolae  

 prin ”Hosszu, Ioniță, Gera, Pașca și asociații”—

societate profesională de avocați cu răspundere limitată 

, cauza a fost suspendată de drept în baza Decretului 

nr.240/2020 privind starea de urgenţă și amânată la 

data de 31.07.2020.  

2 Enache Nicolae 64.000 lei 4371/108/2016/a5 

Admis. 

Urmează 

procedura 

de 

executare 

silită. 

Art. 87 din 

Legea nr. 

85/2014 

Acțiune în 

anulare 

Lichidatorul judiciar a formulat cererea de chemare în 

judecată prin intermediul căreia a solicitat: în principal- 

constatarea nulităţii absolute a plăţilor în cuantum de 

64.000 lei, efectuate de către SC COMSERV ENACHE 

NICOLAE SRL prin administrator special ENACHE 

NICOLAE către pârâtul de rang 2 ENACHE 

NICOLAE (aceeaşi persoană) cu încălcarea disp. art. 

87 din Legea nr. 85/2014, înregistrată în evidenţa 

contabilă a debitoarei, prin operaţiunea contabilă de 

restituire creditare firmă către asociaţi – cont 4551,  în 

perioada august – decembrie 2017, o repunerea părţilor 

în situaţia anterioară efectuării plăţilor sus – 

menţionate, în sensul obligării pârâtului de rang 2  

ENACHE NICOLAE la plata/restituirea către 

debitoarea SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL 

a sumei de 64.000 lei şi a dobânzii legale penalizatoare 

aferentă fiecărei plăţi în parte (conform tabelului de la 

petitul nr. 1), calculată de la data efectuării plăţii de 

către pârâta de rang 1 către pârâtul de rang 2 şi până la 

momentul restituirii efective a sumelor de bani, iar în 

subsidiar - o obligarea pârâtului ENACHE NICOLAE 

la plata către SC COMSERV ENACHE NICOLAE 

SRL a sumei de 64.000 lei reprezentând pasivul produs 

debitoarei falite ca urmare a efectuării plăţilor stipulate 

la petitul nr. 1 – plăţi efectuate cu încălcarea 

dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 85/2014,  Totodată 

solicităm obligarea pârâtului ENACHE NICOLAE la 

plata către SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL 

a dobânzii legale penalizatoare aferentă fiecărei plăţi în 

parte (conform tabelului de la petitul nr. 1), calculată de 

la data efectuării plăţii de către pârâta de rang 1 către 

pârâtul de rang 2 şi până la momentul restituirii 

efective a sumelor de bani și o obligarea pârâtului la 

plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul 

demers judiciar. La termenul din 13.08.2019 a fost 

respinsă acțiunea civilă având ca obiect anulare plăţi 

formulată de reclamantul practician în insolvenţă 

Consultant Insolvenţă S.P.R.L., în calitate de lichidator 

judiciar al debitorului COMSERV ENACHE 

NICOLAE S.R.L. În cauză a fost declarat apel de către 

SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL prin 

lichidator judiciar. La primul termen de judecată stabilit 

în data de 21.11.2019, la Curtea de Apel Timișoara, a 

fost admis apelul împotriva sentinţei civile nr. 

620/13.08.2019 pronunţate de Tribunalul Arad în 

dosarul nr. 4371/108/2016/a5, în contradictoriu cu 

pârâtul intimat Enache Nicolae şi debitoarea intimată 

Societatea Comserv Enache Nicolae S.R.L. Arad, 

având ca obiect acţiune în anulare. Instanța a schimbat 

în tot hotărârea atacată, în sensul că a admis cererea 

formulată de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă 

S.P.R.L. Timişoara şi a constatat nulitatea plăţilor 

totalizând suma de 64.000 lei, efectuate de societatea 

debitoare, prin administratorul special, către pârâtul 

Enache Nicolae, prin operaţiunea contabilă „restituire 

creditare firmă” – cont 4551, în perioada august-

decembrie 2017. De asemenea, a dispus repunerea 

părţilor în situaţia anterioară, în sensul că a obligat 

pârâtul Enache Nicolae la restituirea către debitoarea 

Societatea Comserv Enache Nicolae S.R.L. Arad a 
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sumei de 64.000 lei, la care se adaugă dobânda legală 

penalizatoare aferentă fiecărei plăţi, calculată de la data 

efectuării plăţii şi până la momentul restituirii efective. 

Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare 

a sentinței amintite în vederea recuperării creanței, 

constituindu-se dosarul execuțional 224/EX/2019. 

Prin intermediul Încheierii nr. 166711 din 18.12.2019 

Biroul de Cadastru și Publicitate Arad a dispus notarea 

urmăririi silite imobiliară asupra dreptului de 

proprietate al debitorului Enache Nicolae – CF 305068 

Fântânele -, pentru suma de 86.030,24 lei, reprezentând 

creanță și cheltuieli de executare silită, urmare cererii 

formulate de BEJ Brad T. Gheorghe în dosarul 

execuțional nr. 224/EX/2019. 

3 
SC Enklean Romvest 

SRL 

351.377,64 

lei 
96/108/2019 

Admis. 

Urmează 

procedura 

de 

deschidere 

a 

procedurii 

insolvenței. 

Art. 1270, 

art. 1350, 

art. 1516, 

art. 1518 

din NCC şi 

art. 192, 

art. 194 din  

NCPC 

Pretenții 

Lichidatorul judiciar a formulat acțiune în pretenții prin 

intermediul căreia a solicitat obligarea pârâtei la plata 

către SC Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 

351.377,64 lei constând în debit restant în cuantum de 

267.738,79 lei (reprezentând contravaloare servicii 

prestate, conform, Contractului de prestări servicii nr. 

15 din 15.07.2015 și a penalităţilor de întârziere în 

cuantum de 83.638,85 lei calculate de la data scadenței 

facturilor întocmite conform contractului anterior 

menționat şi până la data introducerii acţiuni. În data de 

28.06.2019 a fost admisă în parte acțiunea civilă având 

ca obiect pretenţii formulată de reclamanta SC 

Comserv Enache Nicolae SRL, societate în faliment, 

reprezentantă prin lichidator judiciar Consultant 

Insolvenţă S.P.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. 

Enklean Romvest S.R.L., şi, pe cale de consecinţă a 

fost obligată pârâta la plata următoarele sume : - 

267.738,79 lei, pretenţii şi - 83.638,85 lei, penalităţi 

calculate până la data de 16.01.2019 şi - în continuare 

penalităţi de 0,1 % pe fiecare zi de întârziere începând 

cu data de 17.01.2019 şi până la data plăţii efective 

calculate asupra sumei de 267.738,79 lei, cu precizarea 

că totalul penalităţilor cumulate nu va putea depăşi 

cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate. 

Împotriva Sentinței civile nr. 552 din 28.06.2019 a fost 

declarat apel de către pârâtă, stabilindu-se ca și prim 

termen de judecată în cauză data de 03.12.2019. La 

acest termen instanța a anulat ca netimbrat apelul 

declarat de apelanta pârâtă ENKLEAN ROMVEST 

SRL. Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în 

executare a sentinței amintite în vederea recuperării 

creanței, constituindu-se dosarul execuțional 

183/EX/2019. 

4 
SC Enklean Romvest 

SRL 

351.377,64 

lei 
1617/108/2019 03.03.2020 

Art. 1270, 

art. 1350, 

art. 1516, 

art. 1518 

din NCC şi 

art. 192, 

art. 194 din  

NCPC 

Deschiderea 

procedurii 

de 

insolvență 

Lichidatorul judiciar a procedat la formularea unei 

cereri de deschidere a procedurii insolvenței împotriva 

averii debitorei SC Enklean Romvest SRL. Împotriva 

cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată 

de către subscrisa – creditoare Comserv Enache 

Nicolae SRL – debitoarea SC Enklean Romvest SRL a 

formulat contestație. La termenul din 15.10.2019 

instanța a admis contestaţia formulată de debitorul SC 

Enklean Romvest SRL Fântânele, respingând astfel 

cererea formulată de creditorul SC Comserv Enache 

Nicolae SRL Fântânele – în faliment prin lichidator 

judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara pentru 

deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 

n.85/2014 împotriva debitorului SC Enklean Romvest 

SRL Fântânele. Subscrisa a formulat apel. La termenul 

de judecată stabilit în data de 11.12.2019, a fost admis 

apelul declarat de subscrisa, anulându-se sentinţa 

apelată. Cauza a fost trimisă la judecătorul sindic din 

cadrul Tribunalului Arad, în vederea deschiderii 

procedurii insolvenţei debitoarei SC ENKLEAN 

ROMVEST SRL. La termenul de 03.03.2020 a fost 

admisă cererea formulată de creditorul SC Comserv 

Enache Nicolae SRL – în faliment prin lichidator 

judiciar Consultant Insolvenţă SPRL și s-a dispus 

deschiderea procedurii de insolvență. Următorul termen 

în cauză a fost stabilit în 09.06.2020. Subscrisa 

Comserv Enache Nicolae SRL a formulat declaraţie de 

creanţe pe care a depus-o la dosarul cauzei până la 

termenul stabilit de instanţă, respectiv 18.04.2020, fiind 

înscrisă cu suma de 377.779,43 lei la poziţia nr. 4 din 

Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii 

debitoarei SC ENKLEAN ROMVEST SRL, publicat în 

BPI nr. 6826 din 29.04.2020.  

5 SC Media Caffe SRL 
20.756,63 

lei 
1168/55/2019 

Admis. 

Urmează 

procedura 

de 

executare 

silită. 

Art. 1270, 

art. 1350, 

art. 1516, 

art. 1518 

din NCC şi 

art. 192, 

art. 194 din  

NCPC 

Pretenții 

Lichidatorul judiciar a formulat acțiune în pretenții prin 

intermediul căreia a solicitat obligarea pârâtei la plata 

către SC Comserv Enache Nicolae SRL a sumei de 

20.756,63 lei constând în debit restant în cuantum de 

15.167,26 lei (reprezentând contravaloare servicii 

prestate, conform Contractului de prestări servicii nr. 1 

din 01.11.2017 și a penalităţilor de întârziere în 

cuantum de 5.589,37 lei calculate de la data scadenței 

facturilor întocmite conform contractului anterior 
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menționat şi până la data introducerii acţiunii. La 

termenul din 22.05.2019 Înstanța de judecată a admis în 

parte cererea de chemare în judecată formulată de 

reclamanta Comserv Enache Nicolae SRL prin 

lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în 

contradictoriu cu pârâta SC Media Caffe SRL având ca 

obiect pretenţii, şi pe cale de consecinţă a obligat pârâta 

la plata către reclamantă a următoarelor sume: - suma 

de 15.167,26 lei reprezentând debit principal restant - 

suma de 5.589,37 lei reprezentând penalităţi de 

întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, aferente 

debitului principal restant, calculate de la data scadenţei 

facturilor fiscale şi până la data introducerii acţiunii, 

penalităţi de întârziere care se vor calcula în continuare 

până la achitarea efectivă a debitului principal, fără a 

putea depăşi valoarea cuantumului la care penalităţile 

au fost calculate. Sentința civilă nr. 2313 din 

22.05.2019 a fost comunicată lichidatorului judiciar în 

data de 21.06.2019. Lichidatorul judiciar a procedat la 

punerea în executare a sentinței amintite în vederea 

recuperării creanței, constituindu-se dosarul 

execuțional 190/EX/2019. 

6 
SCP FALIMVEST 

SPRL 
 4371/108/2016/a6 02.03.2020 

Art. 45 

alin. (1), 59 

alin. (5), 

111 alin. 

(1), 159 

alin. (1), 

161 din 

Legea 

85/2014 

Contestație 

tabel 

definitiv 

consolidat 

de creanțe 

Împotriva Tabelului definitv consolidat actualizat de 

creanțe nr. 158 din 16.01.2020, întocmit de lichidatorul 

judiciar al debitoarei SC Comserv Enache Nicolae 

SRL, depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 

1119 din 17.01.2020, a fost formulată contestație de 

către SCP FALIMVEST. Cauza face obiectul dosarului 

asociat nr. 4371/108/2016/a6 aflat pe rolul Tribunalului 

Arad. Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare și a 

depus-o la dosarul cauzei. La termenul din data de 

02.03.2020 a fost admisă excepția de tardivitate a 

formulării contestației, excepţie invocată de către 

lichidatorul Consultant Insolvenţă S.P.R.L. şi, pe cale 

de consecinţă, a fost respinsă ca tardivă contestaţia la 

tabel formulată de contestatorul practician în insolvenţă 

S.C.P. Falimvest S.P.R.L., în contradictoriu cu 

debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL în 

faliment, reprezentat prin lichidatorul judiciar 

Consultant Insolvenţă S.P.R.L.  

De asemenea, prin intermediul Hotărârii nr. 124 din 

02.03.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul 

asociat nr. 4371/108/2016/a6 s-a dispus și obligarea 

contestatorului practician în insolvență S.C.P. 

Falimvest SPRL să plătească lichidatorului judiciar 

Consultant Insolvenţă S.P.R.L. suma de 1.149,97 lei, cu 

titlu de cheltuieli de judecată. Împotriva Hotărârii nr. 

124 din 02.03.2020 a fost declarat apel de către SCP 

FALIMVEST. Lichidatorul judiciar a procedat la 

punerea în executare a sentinței amintite în vederea 

recuperării creanței, constituindu-se dosarul 

execuțional 48/EX/2020. 

 
Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

  

Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Evenimentul 

Zilei din 
data de 

13.02.2019; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 2/20/2019 100% 207-20.02.2019 
1.Belega L. D. - 

adjudecatar 
351.05 4 la 100% 

306-
12.03.2020 

317-
12.03.2020 

2 2/27/2019 100% 243-27.02.2019 - 0 3 la 100% - - 

3 3/6/2019 100% 280-06.03.2019 - 0 2 la 100% - - 

4 3/13/2019 100% 318-13.03.2019 - 0 1 la 100% - - 

5 3/20/2019 100% 351-20.03.2019 - 0 0 la 100% - - 

  

Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Evenimentul 

Zilei din 
data de 

22.03.2019; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş.  
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Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 3/27/2019 90% 381-27.03.2019 - 0 4 la 90% - - 

2 4/3/2019 90% 407-03.04.2019 - 0 3 la 90% - - 

3 4/10/2019 90% 422-10.04.2019 - 0 2 la 90% - - 

4 4/17/2019 90% 455-17.04.2019 - 0 1 la 90% - - 

5 4/24/2019 90% 470-24.04.2019 - 0 0 la 90% - - 

  

Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Evenimentul 

Zilei din 
data de 

03.05.2019, 
respectiv 

din 
12.06.2019; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 5/8/2019 80% 511-08.05.2019 - 0 9 la 80% - - 

2 5/15/2019 80% 538-15.05.2019 - 0 8 la 80% - - 

3 5/22/2019 80% 566-22.05.2019 - 0 7 la 80% - - 

4 5/29/2019 80% 591-29.05.2019 - 0 6 la 80% - - 

5 6/5/2019 80% 617-05.06.2019 - 0 5 la 80% - - 

6 6/13/2019 80% 645-13.06.2019 - 0 4 la 80% - - 

7 6/20/2019 80% 675-20.06.2019 

1.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 
- adjudecatar 

1561.28 3 la 80% 
676-

20.06.2019 
680-

20.06.2019 

8 6/27/2019 80% 706-27.06.2019 
1.Belega L. D. - 

adjudecatar 
742.56 2 la 80% 

721-
01.07.2019 

722-
01.07.2019 

9 7/4/2019 80% 729-04.07.2019 - 0 1 la 80% - - 

10 7/11/2019 80% 741-11.07.2019 - 0 0 la 80% - - 

  

Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Evenimentul 

Zilei din 
data de 

02.08.2019; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 8/9/2019 70% 833-09.08.2019 - 0 4 la 70% - - 

2 8/16/2019 70% 847-16.08.2019 - 0 3 la 70% - - 

3 9/6/2019 70% 879-06.09.2019 - 0 2 la 70% - - 

4 9/13/2019 70% 953-13.09.2019 - 0 1 la 70% - - 

5 9/20/2019 70% 992-20.09.2019 - 0 0 la 70% - - 

  

Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Evenimentul 

Zilei din 
data de 

04.10.2019; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 10/11/2019 60% 1229-11.10.2019 - 0 4 la 60% - - 

2 10/18/2019 60% 1264-18.10.2019 - 0 3 la 60% - - 

3 10/25/2019 60% 1346-25.10.2019 - 0 2 la 60% - - 

4 11/1/2019 60% 1438a-01.11.2019 - 0 1 la 60% - - 

5 11/8/2019 60% 1506-08.11.2019 Budulan C. 164.22 0 la 60% 1/08.11.2019 1/08.11.2019 
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Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Evenimentul 

Zilei din 
data de 

25.11.2019; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 12/2/2019 50% 1862-02.12.2019 - 0 4 la 50% - - 

2 12/9/2019 50% 2039-09.12.2019 - 0 3 la 50% - - 

3 12/16/2019 50% 2127-16.12.2019 - 0 2 la 50% - - 

4 12/23/2019 50% 2260-23.12.2019 - 0 1 la 50% - - 

5 1/6/2020 50% 11-06.01.2020 - 0 0 la 50% - - 

  

Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Evenimentul 

Zilei din 
data de 

20.01.2020; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 1/27/2020 40% 293-27.01.2020 - 0 4 la 40% - - 

2 2/3/2020 40% 344-03.02.2020 - 0 3 la 40% - - 

3 2/10/2020 40% 442-10.02.2020 - 0 2 la 40% - - 

4 2/17/2020 40% 557-17.02.2020 - 0 1 la 40% - - 

5 2/24/2020 40% 636-24.02.2020 - 0 0 la 40% - - 

  

Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
09.03.2020; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 3/16/2020 30% 874-16.03.2020 

SC MURODEL SRL, 
CUI 37280120, 

J18/263/27.03.2017, 
cu sediul social 

Municipiul Târgu Jiu, 
str. Călărași, nr. 22, 
camera nr. 1, jud. 

Gorj 

0 4 la 30% 
885-
18.03.2020 

886-
18.03.2020 

2 3/23/2020 30% 934-23.03.2020 - 0 3 la 30% - - 

3 3/30/2020 30% 1028-30.03.2020 - 0 2 la 30% - - 

4 4/6/2020 30% 1083-06.04.2020 - 0 1 la 30% - - 

5 4/13/2020 30% 1129-13.04.2020 - 0 0 la 30% - - 

  

Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
18.05.2020; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 5/21/2020 20% 1461/21.05.2020 - 0 4 la 20% - - 

2 5/28/2020 20% 1528/28.05.2020 - 0 3 la 20% - - 

3 04.06.2020 20% 1624/04.06.2020 - 0 2 la 20% - - 

4 11.06.2020 20% 1695/11.06.2020 - 0 1 la 20% - - 

5 18.06.2020 20% 1781/18.06.2020 - 0 0 la 20% - - 
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Publicația 
de vânzare 

a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
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 

• la Primăria Arad şi 
Primăria Fântânele; 

• în ziarul 
Naţional din 

data de 
30.06.2020; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 
AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 06.07.2020 10% 2012/06.07.2020 - 0 4 la 10% - - 

2 13.07.2020 10% 2070/13.07.2020 - 0 3 la 10% - - 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


