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Depunere rapoart întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 42 Din data de 16.01.2019 
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. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, 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 de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
privind debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
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. 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. 23792/13.12.2018. Până în prezent nu s-au 
înregistrat contestații la acest raport de activitate.  
II. Referitor la disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Reprezentanții lichidatorului judiciar s-au deplasat 
împreună cu Cojocaru M. – expert evaluator, membru titular ANEVAR, în vederea efectuării inspecției bunurilor 
mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) din patrimoniul debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL inventariate 
de către subscrisa. 
III. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar a avansat 
suma de 654,10 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de procedura de faliment, nerecuperate până în prezent. 
IV. Referitor la cererile de antrenare a răspunderii administratorului statutar și special Enache N.. Avocatul Duțulescu 
L. a cărui ofertă a fost aprobată în cadrul ședinței Adunării Generale a Creditorul din data de 10.12.2018 a solicitat 
documentele contabile pe baza cărora au fost întocmite: Suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 21200/08.11.2018; Raportul de analiză a activității debitoarei SC Comserv Enache 
Nicolae SRL desfășurată prin administratorul special Enache N. în perioada de observație și reorganizare judiciară a 
fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21034/06.11.2018 și Raportul de activitate privind măsurile și 
operațiunile întreprinse de administratorul special Enache N. în procedura de faliment a debitoarei, fără avizul 
lichidatorului judiciar a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21034/06.11.2018. 
Astfel, subscrisa a procedat la comunicarea tuturor documentelor contabile solicitate de către avocatul Duțulescu L, în 
vederea formulării și depunerii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar Enache N. 
pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 și a cererii de antrenare a răspunderii 
patrimoniale a administratorului special Enache N în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din 
Legea nr. 85/2014. 
V. Referitor la situația creanțelor de recuperat ale debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL. În urma analizei 
efectuate de către lichidatorul judiciar numit în cauză, a documentelor contabile predate precum și a soldurilor restante 
existente în baza de date contabilă a debitoarei falite, s-a constatat faptul că SC Comserv Enache Nicolae SRL  - în 
faliment, in bancrupcy, en failite înregistrează sume neîncasate de la următorii debitori: 
- SC Enklean Romvest SRL, CUI RO33879020, J02/1248/2014, cu sediul în Sat Fântânele, Comuna Fântânele, Nr. 
374A, Județ Arad - 267.738,79 lei, 
- SC Media Caffe SRL, CUI RO30007981, J02/346/2012, cu sediul în Municipiul Arad, Str. Poetului Nr. 1/C, Hala 
ZS2/7-10-B, Județ Arad - 15.167,26 lei, 
- SC DHL International SRL, CUI RO1590678, J40/13745/1991, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 
169A, Etaj 8 – 132 lei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la somarea debitorilor enumerați în vederea recuperării cât mai rapide a debitelor 
înregistrate de aceștia către SC Comserv Enache Nicolae SRL, prin transmiterea de scrisori recomandate cu confirmare 
de primire. Debitorii menționați  au înțeles să nu achite debitele restante comunicate de către subscisa prin intermediu 
somațiilor, astfel că lichidatorul judiciar a procedat la demararea demersurilor instituite de lege în vederea recuperării 
creanțelor.  
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Lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea tuturor documentelor solicitate de către avocatul Duțulescu L, în 
vederea formulării și depunerii cererilor de chemare în judecată a societăților SC Enklean Romvest SRL și SC Media 
Caffe SRL.  
VI. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună un nou termen de 
judecată, în vederea continuării procedurii de faliment, evaluarea și valorificarea bunurilor din averea debitorului, 
recuperarea creanțelor debitoarei, formularea cererilor de antrenare a răspunderii administratorului statutar în temeiul 
art. 169, și a răspunderii administratorului special raportat la disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din 
Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


