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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1615 Din data de 29.11.2018 

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 ordinea 

de zi a Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL din data de 10.12.2018, în număr 

de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC Comserv Enache 

Nicolae SRL din data de 10.12.2018 

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. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 

(1). Prezentarea situației creanțelor de recuperat și a dosarelor ce urmează a fi promovate de către lichidatorul judiciar. 

(2). Stabilirea onorariului pentru avocatul desemnat de către lichidatorul judiciar Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard.  

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

(1). Prezentarea situației creanțelor de recuperat și a dosarelor ce urmează a fi promovate de către lichidatorul judiciar. 

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, 

Str.FÎNTÎNELE 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. 

Debitorii menționați nu au înțeles să achite debitele restante comunicate de către subscisa în termen de 15 zile de la data 

primirii somațiilor, astfel că lichidatorul judiciar a procedat la demararea demersurilor instituite de lege în vederea 

recuperării creanței, respectiv a publicat într-un ziar de largă circulație un anunț în vederea organizării unei selecții de 

oferte pentru angajarea unui avocat. 

De asemenea, în urma analizei detaliate a documentelor financiar-contabile aferente perioadei august 2014 – iunie 

2018, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea următoarele trei rapoarte: 

-Suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 

Comserv Enache Nicolae SRL, depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 21200/08.11.2018,  

-Raportul de analiză a activității debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL desfășurată prin administratorul special 

Enache Nicolae în perioada de observație și reorganizare judiciară, depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 

21034/06.11.2018,  

-Raportul de activitate privind măsurile și operațiunile întreprinse de administratorul special Enache Nicolae în 

procedura de faliment a debitoarei, fără avizul lichidatorului judiciar, depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 

21301/06.11.2018.  

Privitor la aceste rapoarte de activitate, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL 

din data de 13.11.2018 a hotărât la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi: 

-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 solicitat lichidatorului judiciar să formuleze cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 

administratorului statutar Enache Nicolae pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 

-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 solicitat lichidatorului judiciar să formuleze cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
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administratorului statutar Enache Nicolae în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 

85/2014. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1518/13.11.2018 a fost depus la dosarul cazuei, publicat în BPI 

nr. 21656/14.11.2018  și publicat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2018/10/Proces-verbal-al-AGC-SC-Comserv-Enache-Nicole-SRL-din-data-de-13.11.2018.pdf. 

În urma publicării anunțului, la sediul lichidatorului judiciar au fost primite 4 (patru) oferte de servicii avocațiale. 

Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor în vederea aprobării onorariului avocatului desemnat 

pe baza celei mai avantajoase oferte. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor.  

(2). Stabilirea onorariului pentru avocatul desemnat de către lichidatorul judiciar Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard.  

Lichidatorul judiciar a publicat un anunț în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.11.2018, (Anexa 1) prin 

intermediul căruia a anunțat faptul că, în temeiul disp. art. 61 din Legea 85/2014, organizează selectie de ofertă pentru 

angajarea unui avocat în vederea recuperării creanțelor debitoarei. A precizat faptul că ofertele trebuie să cuprindă 

onorariul solicitat, inclusiv cheltuieli cu taxe, deplasări și că trebuie să fie depuse până la 23.11.2018 ora 15.00, la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, prin fax 0256/220827, 

sau e-mail office@consultant-insolventa.ro.  

Angajarea serviciilor unui avocat specializat este necesară având în vedere următoarele motive: 

Activitatea debitoarei dinaintea deschiderii procedurii de insolvenţă a generat o serie de creanţe, identificate în 

contabilitatea falitei sau prin actele de verificare întreprinse de către lichidatorul judiciar însuşi, care, pentru atingerea 

scopului principal al procedurii insolvenţei şi falimentului, se impune să fie urmărite, în sensul descris de Codul de 

Procedură Civilă şi de Legea nr. 85/2014, prin formularea unor cereri de chemare în judecată sau arbitraj. 

Deschiderea procedurii falimentului asupra SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL nu a generat, în realitate, nicio 

modificare substanţială asupra acestui demers de recuperare a creanţelor falitei, fiind cu atât mai important în acest 

moment, ca litigiile  pe care le-am identificat ca fiind oportune pentru viitor, să fie iniţiate, şi în măsura posibilului 

(chiar din perspectiva solvabilităţii debitorilor în discuţie) creanţele identificate să fie recuperate. 

Din acest punct de vedere, pentru lichidatorul judiciar CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL este evident că se 

impune continuarea activităţii de recuperare a acestor creanţe prin formularea şi înaintarea de noi cereri/acțiuni în 

instanță. 

Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar consideră că este necesară angajarea unui specialist pentru introducerea și 

susținerea dosarelor privind răspunderea patrimonială a administratorului statutar în temeiul art. 169 din Legea 85/2014 

precum și antrenarea a răspunderii patrimoniale a administratorului specia Enache Nicolae în temeiul disp. art. 84 alin. 

(1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014. 

Cuantumul creanţelor identificate, neprescrise şi apreciate ca fiind posibil de recuperat este de 283.038,05 lei, sumă ce 

poate îndestula în integralitate masa pasivă a debitoarei.  

În cadrul dosarului de insolvenţă a debitoarei SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL nr. 4371/108/2016, în vederea 

soluţionării litigiilor aflate pe rolul instanţei la data acestui raport, precum şi pentru formularea, introducerea şi 

soluţionarea litigiilor viitoare, lichidatorul judiciar apreciază ca fiind imperativă, de necesitate categorică şi 

condiţionată, desemnarea unui avocat care va asigura sevicii juridice avocaţiale, servicii de consultanţă juridică pentru 

debitoarea SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL în litigiile în care subscrisa societate de insolventă are/va avea 

calitatea de parte implicată. 

Organul de specialitate angajat va fi responsabil de: redactarea juridică de acţiuni şi alte cereri procedurale, asistarea 

lichidatorului judiciar și a debitorului în litigiile actuale şi viitoare, reprezentarea în instanţă, precum şi formularea şi 

susţinerea căilor de atac. 

Prezentăm mai jos o sinteză a ofertelor depuse la sediul lichidatorului judiciar cu privire la litigiile şi volumul de lucru 

necesar fiecărui dosar:  

Oferta 1 – Cabinet Avocat Duțulescu Leonard – a solicitat un onorariu ce se va percepe conform Tabloului onorariilor 

minimale stabilit prin Hotărârea nr. 272/26.08.2017 a Consiliului UNBR, potrivit art. I A pct. 2.2 din Anexa la această 

hotărâre, astfel: 

Nr. 

crt. Denumire 

Debit de recuperat - 

lei 

Onorariu 

solicitat - lei 

1 ENKLEAN ROMVEST SRL 267.738,79 lei 7.500 lei 

2 Media Caffe SRL 15.167,26 lei 758 lei 

3 

Antrenare răspundere 

administrator statutar ------ 960 lei 

4 

Antrenare răspundere 

administrator special ------ 960 lei 

Oferta 2 – Cabinet Avocat Bulz Ovidiu – a solicitat un onorariu ce se va percepe conform Tabloului onorariilor 

minimale stabilit prin Hotărârea nr. 272/26.08.2017 a Consiliului UNBR, astfel: 

Nr. 

crt. Denumire 

Debit de recuperat - 

lei 

Onorariu 

solicitat - lei 
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1 ENKLEAN ROMVEST SRL 267.738,79 lei 10.500 lei 

2 Media Caffe SRL 15.167,26 lei 2.500 lei 

3 

Antrenare răspundere 

administrator statutar ------ 2.000 lei 

4 

Antrenare răspundere 

administrator special ------ 2.000 lei 

Oferta 3 – Cabinet Avocat Bulz Ovidiu – a comunicat lichidatorului judiciar o ofertă de onorarii, solicitând următoarele 

sume:  

Nr. 

crt. Denumire 

Debit de recuperat - 

lei 

Onorariu 

solicitat - lei 

1 ENKLEAN ROMVEST SRL 267.738,79 lei 9.000 lei 

2 Media Caffe SRL 15.167,26 lei 1.000 lei 

3 

Antrenare răspundere 

administrator statutar ------ 2.000 lei 

4 

Antrenare răspundere 

administrator special ------ 2.000 lei 

Oferta 4 – Cabinet Avocat Gaiță Mihai – a comunicat lichidatorului judiciar o ofertă de onorarii, solicitând următoarele 

sume: 

Nr. 

crt. Denumire 

Debit de recuperat - 

lei 

Onorariu 

solicitat - lei 

1 ENKLEAN ROMVEST SRL 267.738,79 lei 9.000 lei 

2 Media Caffe SRL 15.167,26 lei 1.000 lei 

3 

Antrenare răspundere 

administrator statutar ------ 2.000 lei 

4 

Antrenare răspundere 

administrator special ------ 2.000 lei 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Creditorilor aprobarea angajării avocatului Leonard Duțulescu, identificat cu Legitimația nr. 38, 

emisă de către UNBR - Baroul Mehedinți, cu remuneraţia solicitată de acesta, perceput conform Tabloului onorariilor 

minimale stabilit prin Hotărârea nr. 272/26.08.2017 a Consiliului UNBR, potrivit art. I A pct. 2.2 din Anexa la această 

hotărâre. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor numirea și stabilirea remuneraţiei avocatului desemnat de către lichidatorul 

judiciar în temeiul art. 61 din Legea 85/2014, conform selecției de oferte anexate. 

În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  

 


