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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment  
Nr. 965/11.06.2018 

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 2304/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: E. T. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arhiva Tribunalului Mehedinţi; număr de telefon: 0252/314211;0525/311506 
Programul arhivei/registraturii instanţei: 0900-1300 
3.Debitor: SC Competent Serv SRL , cod de identificare fiscală: 6098138; Sediul social: Dr. Tr. Severin, strada Lt. Eugen 
Maresi, nr. 10, bl. U4, sc. 3, ap. 2, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului J25/932/1994;  
4.Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL; Sediul social: în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, 
sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi; 
Cod de identificare fiscală: 31215824, telefon 0742592183, fax 0252/354399; prin reprezentant P. E. 
5. Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Competent Serv SRL Dr. Tr. Severin în 
temeiul: Art. 21 alin.(1), comunică: - Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
faliment. Astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport lunar 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
nr. 85/2006, pentru debitorul SC Competent Serv SRL Dr. Tr. Severin: 
Număr dosar: 2304/101 anul 2013, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal;  
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Competent Serv SRL Dr. Tr. Severin 
Menţiuni privind descrierea modului în care Lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna iunie 2018 
Consultant Insolvenţă SPRL, lichidator judiciar, al SC Competent Serv SRL Dr. Tr. Severin, cod identificare fiscală 
16597488, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/349/2004, aflată în procedura de faliment în dosar nr. 
2304/101/2013, conform dispoziţiilor art. 21 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea 
hotărâre a adunării creditorilor 
Nr. înreg. 315/07.06.2018 

Hotărârea Comitetului Creditorilor 315 din data de 07.06.2018 
Debitor: SC Competent Serv SRL 
Sediul: Dr. Tr. Severin, Lt. Eugen Maresi, nr. 10, bl. 
U4, sc. 3, ap. 2, judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP: 

6 0 9 8 1 3 8       
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 2304/101/2013 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Încheiat astăzi,                                                                                                                                          Orele 
0 7 0 6 2 0 1 8 

 
Comitetul creditorilor a fost convocat de lichidator judiciar în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei în Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Bratianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. 
Convocatorul comitetului creditorilor a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11435 din data de 
06.06.2018, conform dovezilor ce le anexam. 

1 4 0 0 

Ordine de zi 
Ordinea de zi a Comitetului creditorilor  debitorului SC Competent Serv SRL: 
Aprobarea Raportului de evaluare nr. 59/01.06.2018 pentru bunurile mobile autoturisme din patrimoniul debitoarei Sc 
Competent Serv SRL, precum si aprobarea valorificării prin metoda licitației publice cu strigare, a raportului lichidatorului 
judiciar cu privire la raportul de evaluare. 
Materialele supuse aprobarii sunt publicate pe site – ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la rubrica 
Dosare – Competent Serv SRL. 

Desfăşurarea Şedinţei Comitetului Creditorilor 
Participare: 
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Competent Serv SRL au fost prezenti sau au transmis punct de vedere scris 
următorii creditori: 
1. InvestCapital Malta LTD prin reprezentant Kruk Romania SRL succesor de drept BRD Group Societe Generale S.A 
-  Adresa nr. FN/07.06.2018 – creditor garantat 
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2. InvestCapital Malta LTD prin reprezentant Kruk Romania SRL succesor de drept Raiffeisen Leasing IFN S.A - 
Adresa nr. FN/07.06.2018 – creditor chirografar 

Cvorum: 
Lichidatorul judiciar constată că şedinţa Comitetului creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 17 alin. 
(4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenti sau au trimis puncte de vedere în scris 2 
(doi) din cei 3 (trei) membri ai comitetului creditorilor, motiv pentru care se pot lua decizii cu privire la problemele aflate 
pe ordinea de zi. 
Deliberările comitetului creditorilor au loc în prezenta administratorului judiciar şi sunt consemnate în prezentul proces 
verbal conform art. 17 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Discutarea ordinii de zi: 
1.Aprobarea Raportului de evaluare nr. 59/01.06.2018 pentru bunurile mobile autoturisme din patrimoniul debitoarei Sc 
Competent Serv SRL, precum si aprobarea valorificării prin metoda licitației publice cu strigare, a raportului lichidatorului 
judiciar cu privire la raportul de evaluare. 
    - InvestCapital Malta LTD prin reprezentant Kruk Romania SRL succesor de drept BRD Group Societe Generale S.A a 
transmis urmatorul punct de vedere: 
,,Aprobam ordinea de zi”. 
 -  InvestCapital Malta LTD prin reprezentant Kruk Romania SRL succesor de drept Raiffeisen Leasing IFN S.A a 
transmis urmatorul punct de vedere: 
,,Aprobam ordinea de zi”. 

Decizii: 
Comitetul creditorilor debitoarei SC Competent Serv SRL, legal intrunit, cu doua (2) voturi pentru din numarul total de 
trei (3) membri, aproba Raportul de evaluare nr. 59/01.06.2018 pentru bunurile mobile autoturisme din patrimoniul 
debitoarei SC Competent Serv SRL, precum si valorificarea prin metoda licitației publice cu strigare, raportului 
lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare. 

Număr de exemplare: 
Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditori, 1 exemplar pentru 
lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 


