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

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

Dosar nr. 4371/108/2016 

Termen   28.10.2019 

 

 

                    CĂTRE, 
TRIBUNALUL ARAD 

                 Secția a II-a civilă 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 

Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată RFO II sub nr. 
0649, CIF 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu 
George, în calitate de lichidator judiciar al  debitorului SC Comserv Enache 

Nicolae SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea 
Fântânele, nr. 374 A, jud. Arad, CUI 30730635, înregistrată în Registrul 

Comerţului sub nr. J02/1085/2012, numit prin Sentința civilă nr. 574 din 

data de 03.09.2018 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 4371/108/2016, în temeiul disp. art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, formulăm prezentul 

 
 

 

Raport de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 

procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014,  

pentru debitorul  
SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL 

 

 

I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 

Raportul lunar privind descrierea modalităților de îndeplinire a 

atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. (1) 

din Legea 85/2014, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
17100/16.09.2019. (Anexa 1) 

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

 
II. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014  

 
Precizăm faptul că administratorul special Enache Nicolae nu a predat 

nici până la data prezentului raport în integralitate către lichidatorul judiciar 

bunuri ce figurează în evidența contabilă cu o valoare de inventar de peste 
20.000,00 lei. 
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De asemenea, suma de 126.532,18 lei 

(unasutădouăzecișișasecincisutetreizecișidoileiși18%) reprezentând soldul 

existent în casieria unității SC COMSERV ENACHE NICOLAE   SRL - în 
faliment, in bancrupcy, en failite la data de 30 septembrie 2018, conform 

balanței de verificare nu a fost predat lichidatorului judiciar și nici nu a fost 

depus în contul unic de insolvență al debitoarei. 
 

 III. Referitor la cheltuielile efectuate de către debitoare prin lichidator 
judiciar  

SC Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar a efectuat 
cheltuieli în cuantum de 2.950,64 lei, ocazionate de procedura de faliment, 

din care suma de 931,80 lei a fost avansată de către lichidatorul judiciar, 
nefiind încă recuperată până la data întocmirii prezentului raport. 
 

IV. Referitor la cererile de antrenare a răspunderii administratorului 

statutar și special Enache Nicolae 

➢ A fost întocmită cererea de chemare în judecată prin intermediul 

căreia s-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. 

La termenul din 13.05.2019 cauza a fost amânată pentru data de 
27.05.2019 în vederea citării administratorului Enache Nicolae SRL cu 

mențiunea de a se prezenta la interogatoriu și a precizării acțiunii de către 
reclamantă. La acest termen s-a depus de către administratorul societar 

adeverință medicală pentru a justifica neprezentarea în fața instanței de 
judecată, drept pentru care cauza a fost amânată pentru citarea pârâtului 

cu mențiunea la interogator pentru data de 24.06.2019. 

 Avocatul desemnat a procedat la solicitarea de informații referitoare la 

autenticitatea adeverinței medicale emitentului acesteia, Cabinet Individual 

Medical O.R.L. Șerban Ion, prin adresa înregistrată sub nr. 641 din 
11.06.2019.  

 La termenul din 24.06.2019 s-a amânat pronunțarea pentru data de 
28.06.2019 în vederea depunerii de concluzii scrise de către reclamantă. 

În 28.06.2019 instanța a redeschis cauza până la soluționarea definitivă a 
dosarului nr. 96/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca obiect 

recuperarea creanțelor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL de la SC 
Enklean Romvest SRL. 

La termenul din 28.06.2019 acțiunea subscrisei al cărei obiect a format 

dosarul 96/108/2019 a fost admisă în parte, soluționarea acestei cauze fiind 
definitivă la data prezentului raport de activitate. 
 La termenul acordat în dosarul de antrenare a răspunderii 

adminsitratorului - 4371/108/2016/a4 din 16.09.2019, instanța a amânat 
cauza în vederea depunerii de documente ptobatorii pentru data de 
14.10.2019. 

 
➢ S-a întocmit cererea de chemare în judecată prin intermediul căreia s-

a solicitat: 
A).  în principal: 
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o constatarea nulităţii absolute a următoarelor plăţi: 

 

Perioada 

Creditare 

datorată 

asociatului unic 
Enache Nicolae 

la începutul 

lunii 

Restituiri de creditare 

efectuate în cursul 
lunii 

Creditare datorată 

asociatului unic Enache 

Nicolae la sfârșitul lunii 

August 2017 312,300.00 lei 5,000.00 lei 311,300.00 lei 

Septembrie 2017 311,300.00 lei 21,000.00 lei 292,300.00 lei 

Octombrie 2017 292,300.00 lei 12,000.00 lei 281,600.00 lei 

Noiembrie 2017 281,600.00 lei 10,000.00 lei 273,600.00 lei 

Decembrie 2017 273,600.00 lei 16,000.00 lei 261,600.00 lei 

  64,000.00 lei  

în cuantum total 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; 
 

B). 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; 
o obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu 

prezentul demers judiciar. 
 
Cauza face obiectul dosarului asociat 4371/108/2016/a5 aflat pe rolul 

Tribunalului Arad, iar la termenul acordat în data de 06.08.2019 a fost 

amânată pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise până la 
termenul din 13.08.2019. 

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. societate în faliment în contradictoriu cu pârâţii : 

COMSERV ENACHE NICOLAE S.R.L. societate în faliment, prin 
administrator special Enache Nicolae şi ENACHE NICOLAE. 
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 În cauză a fost declarat apel de către SC COMSERV ENACHE 

NICOLAE SRL prin lichidator judiciar, primul termen de judecată stabilindu-

se în data de 21.11.2019 la Curtea de Apel Timișoara. 
 

 

V. Situația litigiilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL  
 

Dosarul nr. 96/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca 

părți: SC Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar în calitate de 

reclamant și SC Enklean Romvest SRL în calitate de pârât. Obiectul 
litigiului: 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 acţiunii. 
La termenul din 01.04.2019 cauza a fost amânată pentru data de 
27.05.2019 în vederea citării administratorului SC Enklean Romvest SRL cu 

mențiunea de a se prezenta la interogatoriu. 

 La acest termen de judecată s-au depus adeverințe medicale pentru a 

justifica neprezentarea în fața instanței de judecată, drept pentru care cauza 
a fost amânată pentru data de 24.06.2019. 

 Avocatul desemnat a procedat la solicitarea de informații referitoare la 

autenticitatea adeverințelor medicale depuse pe numele administratorilor SC 

Enklean Romvest SRL (soții Enache Nicolae și Panaitita) emitentului 

acestora, Cabinet Individual Medical O.R.L. Șerban Ion, prin adresa 

înregistrată sub nr. 641 din 11.06.2019, trimisă prin poștă cu confirmare de 
primire la următoarele adrese: 

- Arad, Bld. Revoluției nr. 45, jud. Arad; 

- Arad, Roșiori nr. 1, bl. R5, ap. 2, jud. Arad. 

La termenul din 24.06.2019 s-a amânat pronunțarea pentru data de 
28.06.2019 în vederea depunerii de concluzii scrise de către subscrisa prin 
lichidator judiciar. 

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. Nu a fost stabilit un termen de judecată în cauză până în 
prezent. 
 Lichidatorul judiciar a procedat la formularea unei cereri de 

deschidere a procedurii insolvenței împotriva averii debitorei SC 

Enklean Romvest SRL. Cauza face obiectul dosarului 1617/108/2019 și 
se află pe rolul Tribunalului Arad, stabilindu-se ca prim termen de 
judecată data de 15.10.2019.  

Împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către 
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subscrisa – creditoare Comserv Enache Nicolae SRL – debitoarea SC Enklean 

Romvest SRL a formulat contestație. 
 

Dosarul nr. 1168/55/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, având ca 

părți: SC Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar în calitate de 

reclamant și SC Media Caffe SRL în calitate de pârât. Obiectul litigiului: 
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 menționat şi până la data introducerii acţiunii. 
În cauză a fost a fost stabilit termen de judecată în data de 22.05.2019. 

 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, iar la data prezentului raport 

a fost transmisă către BEJ Brad T. Gheorghe în vederea punerii în 
executare. 
  

Dosarul nr. 2545/1748/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Cornetu, 

având ca părți: SC Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar în 

calitate de reclamant și SC Urgent Cargus SA în calitate de pârât. Obiectul 
litigiului: obligarea pârâtei la plata către SC Comserv Enache Nicolae SRL 

a sumei de 32.992,28 lei constând în debit restant în cuantum de 
20.022,28 lei (reprezentând contravaloare servicii prestate, conform 

Contractului de vânzare cumpărare nr. 2013-0090 din 20.05.2013 şi Actul 
Adiţional nr. 06/20.05.2014 și a penalităţilor de întârziere în cuantum de 

12.970 lei calculate de la data scadenței facturilor întocmite conform 

contractului anterior menționat şi până la data introducerii acţiunii. 

Judecătoria Cornetu a solicitat subscrisei, sub sancțiunea anulării 

cererii, ca în termen de 10 zile de la primirea comunicării să procedăm la 
depunerea originalului dovezii de achitare a taxei de timbru în sumă de 

3.734 lei, cu posibilitatea formulării cererii de reexaminare și/sau de ajutor 
public judiciar. 

Lichidatorul judiciar prin avocat Duțulescu Leonard a depus cerere de 

reexaminare cu privire la obligația subscrisei de a achita taxa de timbru, 
prin intermediul căreia a să se constate faptul că acţiunea ce face obiectul 
dosarului 2545/1748/2019 este scutită de la plata taxei judiciare de 

timbru, raportat la dispozițiile art. 115 din Legea nr. 85/2014. 
Cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de 

timbru formulată de sc Comserv Enache Nicolae SRL a fost admisă, 

constatându-se faptul că subscrisa este scutită de la plata acesteia, conform 

Încheierii din data de 04.04.2019 pronunțată de către Judecătoria Cornetu 
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în dosarul 2545/1748/2019/a1. 

La termenul de judecată din data de 16.09.2019 instanța a amânat 
pronunţarea în cauză pentru data de 30.09.2019, conform art. 396 al. 1 Cod 
de procedură civilă.  

Acțiunea formulată de către lichidatorul judiciar al debitoarei a fost respinsă 

ca prescrisă, fiind admisă excepția prescripției invocate de către pârâtă. 
 

VI. Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014 

Având în vedere starea tehnică precară 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 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. 

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale 
a Creditorilor în data de 31.07.2019, la ora 13:00, 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 70% din prețul de 
evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 
 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI 

nr. 14329/22.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-
Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-in-
31.07.2019.pdf . 

Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 31.07.2019 a fost 

depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14430/24.07.2019 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2017/04/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-31.07.2019.pdf . 

 

Conform Procesului-verbal nr. 807/31.07.2019 al Adunării Generale 
a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 

Comserv Enache Nicolae SRL din data de 31.07.2019 a comunicat punct de 
vedere creditorul D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, punct de vedere 

scris cu nr. 3751/ad/30.07.2019, transmis prin poșta electronică în data de 
31.07.2019. 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache 
Nicolae SRL din data de 31.07.2019 a hotărât: 

1. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC 
Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 
(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 
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vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Comserv 

Enache Nicolae SRL. 

2. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC 

Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 
(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 valorificărea 
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. 
 

Procesul-verbal nr. 807/31.07.2019 al Adunării Generale a 
Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 14882/01.08.2019, depus la dosarul 

cauzei și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Proces-

verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-
din-data-31.07.2019.pdf. 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 

31.07.2019, lichidatorul judiciar va continua expunerea pe piață și 
valorificarea 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. 
 
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 60% 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 02.10.2019, la ora 13:00, 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 60% din prețul de 
evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 
 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI 

nr. 17888/25.09.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-
Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-in-
31.07.2019.pdf . 

Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 31.07.2019 a fost 

depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17701/24.09.2019 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/04/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-02.10.2019.pdf . 
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Conform Procesului-verbal nr. 1147/02.10.2019 al Adunării Generale 
a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
Comserv Enache Nicolae SRL din data de 02.10.2019 a comunicat punct de 

vedere creditorul D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, punct de vedere 

scris cu nr. 4764/ad/01.10.2019, transmis prin poșta electronică în data de 
01.10.2019. 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache 
Nicolae SRL din data de 02.10.2019 a hotărât: 

3. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 

definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC 
Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 
(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. 

4. Cu o majoritate de 87,272% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC 
Comserv Enache Nicolae SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 

(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 valorificărea 
bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL la 

prețul de 60% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 
publice la acest preț. 
 

Procesul-verbal nr. 1147/02.10.2019 al Adunării Generale a 
Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 18521/03.10.2019, depus la dosarul 

cauzei și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Proces-
verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-
din-data-02.10.2019.pdf. 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 

02.10.2019, lichidatorul judiciar va continua expunerea pe piață și 
valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL 

la prețul de 60% din prețul de evaluare prin organizarea de 5 licitații publice 

la acest preț. 
 

 

VI. 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 regulamentul de valorificare pentru bunurile mobile evaluate 
în cadrul Raportului de evaluare nr. 4/18.01.2019, lichidatorul 

judiciar a continuat expunerea activelor pe piață și organizarea 

ședințelor de licitație publică, conform regulamanentului aprobat. 
  

 Astfel, lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piață a 

bunurilor, organizând următoarele ședințe de licitație, la valoarea de 
70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare, conform 

hotărârii Adunării creditorilor din data de 31.07.2019: 
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1. Licitația publică organizată în data de 09.08.2019 la 70% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-

insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.publi24.ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 

• 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. 

833/09.08.2019. 
 

2. Licitația publică organizată în data de 16.08.2019 la 70% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-

insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.publi24.ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 

• 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. 

847/16.08.2019.  

 

3. Licitația publică organizată în data de 06.09.2019 la 70% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-

insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.publi24.ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 

• 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. 
879/06.09.2019. 

 

4.  Licitația publică organizată în data de 13.09.2019 la 70% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.publi24.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.publi24.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.publi24.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
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insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.publi24.ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019, 

• 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. 
953/13.09.2019. 
 

5.  Licitația publică organizată în data de 20.09.2019 la 70% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-

insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.publi24.ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019, 

• 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. 
992/20.09.2019. 
 

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 60% 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 
60% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare, conform 

hotărârii Adunării creditorilor din data de 02.10.2019. 

 

6.  Licitația publică organizată în data de 11.10.2019 la 60% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-

insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.publi24.ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din 04.10.2019, 

• 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. 
1229/11.10.2019. (Anexa 2) 
 

Suplimentar procedurii de expunere pe piață a bunurilor din averea 

http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.publi24.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.publi24.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.publi24.ro/
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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. 
 

Lichidatorul judiciar va continua expunerea pe piață a bunurilor mobile și 
organizarea ședințelor de licitație publică, conform regulamanentului 
aprobat. 
 

 
VII. 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 antrenare a răspunderii administratorului statutar și special 
Enache Nicolae. 

 
 

 

Consultant Insolvență SPRL  
reprezentat prin  asociat coordonator ec.  Popescu George 
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Dosar nr. 4371/108/2016 

Termen:   28.10.2019 

 

 

OPIS 
                    
 

  
Documente depuse de Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 

procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 

înregistrată RFO II sub nr. 0649, CIF 31215824, reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al  
debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, cu sediul social în localitatea Fântânele, nr. 374 A, jud. Arad, CUI 
30730635, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1085/2012. 

 
 
Anexa 1 – Extras BPI nr. 17100/16.09.2019; 

Anexa 2 – Anunț de licitație publică; Proces-verbal de afișare a publicației de 

vânzare emisă la data de 03.10.2019 privind licitația publică din data de 

11.10.2019; Dovezi de afișare a anunțului de licitație publică din data de 

03.10.2019 pe site-uri, ziarul Evenimentul zilei, Primăria Fântânele și 
Arad; Proces verbal licitație nr. 1229/11.10.2019, 

Anexa 3 – Documente justificative cheltuieli procedură. 

 
 

 
 
 

Consultant Insolvență SPRL  
reprezentat prin  asociat coordonator ec.  Popescu George 


