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Depunere rapoart întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 515 din data de 14.02.2020 

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 6 (șase) 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. 

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, formulăm prezentul 

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. 1194/20.01.2020. 

 Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport 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 3.224,99 lei, ocazionate de 

procedura de faliment, din care suma de 1.081,84 lei a fost avansată de către lichidatorul judiciar, nefiind încă 

recuperată până la data întocmirii prezentului raport. 

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 40% 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 40% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării creditorilor din data 

de 15.01.2020. 

1.  Licitația publică organizată în data de 27.01.2020 la 40% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 20.01.2020, 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.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro și în cotidianul Național din 20.01.2020. 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. 

293/27.01.2020. 

2. Licitația publică organizată în data de 03.02.2020 la 40% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 27.01.2020, 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.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro și în cotidianul Național din 20.01.2020. 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. 

344/03.02.2020. 

3. Licitația publică organizată în data de 10.02.2020 la 40% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 03.02.2020, la sediul ales al lichidatorului 

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

www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro și în cotidianul Național din 20.01.2020. 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. 

442/10.02.2020. 

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. 

IV.Situația litigiilor în care debitoarea este parte este prezentată ca și anexa, parte integrantă a prezentului raport. 

V. Referitor la cererea de înscriere la masa credală  formulată de compania de transport public arad s.a. de înscriere la 

masa credală asupra averii debitoarei Sc Comserv Enache Nicolae Srl 

La sediul lichidatorului judiciar a fost transmisă cererea de înscriere la masa credală asupra averii debitoarei SC 

Comserv Enache Nicolae SRL formulată de Compania de Transport Public Arad S.A., cu sediul în loc. Arad, Calea 

Victoriei, nr. 35B-37, jud. Arad, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/680/1995, având CUI RO 

1708600, reprezentată legal prin director general C. Godja, prin intermediul căreia, în baza art. 102 din Legea 85/2014 

coroborat cu art. 42 alin. (3) din legea 85/2014,  a solicitat admiterea de drept a cererii pentru înscrierea în tabloul 

creditorilor societății Comserv Enache Nicolae SRL cu suma de 3.100 lei, conform sentinței civile nr. 3742 din 

14.04.2014, pronunțată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 3882/55/2014 – definitivă.  

În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat următoarele: 

- societatea Compania de Transport Public S.A. Arad nu figurează printre creditorii declarați de debitor, nefiind 

notificată de către administratorul / lichidatorul judiciar provizoriu SCP FALIMVEST SPRL, conform art. 99 din Legea 

85/2014; 

- SC Compania de Transport Public S.A. Arad a achitat taxa judiciară de timbru de 200 lei prin intermediul chitanței nr. 

AR WWF 0190938 din 19.08.2019. 

- Sentința civilă nr. 3742 din 14.04.2014, pronunțată de Judecătoria Arad în dosarul 3882/55/2014 – definitivă, atașată 

cererii de înscriere la masa credală depusă de Compania de Transport Public S.A. Arad nu era prescrisă la momentul 

deschiderii procedurii generale împotriva averii debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL, respectiv 17.08.2016. 

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la admiterea cererii de creanțe depusă de Compania de Transport Public S.A. 

Arad, respectiv la înscrierea sumei de 3.100 lei în cadrul categoriei creanțelor chirografare în Tabelul definitiv 

consolidat de creanțe. 

Tabelul definitv consolidat actualizat de creanțe nr. 158 din 16.01.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1119 din 17.01.2020. 

VI.referitor la contestația formulată de scp falimvest sprl la tabelul definitiv consolidat actualizat nr. 158, publicat în bpi 

nr. 1119 din 17.01.2020  

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 Buletinul Procedurilor de Insolvență 

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.  

S-a stabilit termen în data de 02.03.2020. 

VII.  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 – 31.01.2020 – 

10.280,10 lei, compus din  10.115 lei (TVA insclus) onorariu fix și 165,10 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. 

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 

antrenare a răspunderii administratorului statutar și special Enache Nicolae precum și a contestației la Tabelul definitiv 

consolidat actualizat de creanțe. 
N
r 

DENUMIRE  
DEBITOR DEBIT Număr dosar Termen 

Temei 
legal Obiect 

OBSERVAȚII / STARE  
DOSAR 

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.okazii.ro/
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1 Enache Nicolae 
491.635,3

1 lei 
4371/108/2016/a

4 
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 este în 

data de 16.03.2020. 

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

5 

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 
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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 

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. 

3 
SC Enklean Romvest 

SRL 

351.377,6

4 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 
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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 

351.377,6

4 lei 
1617/108/2019 03.03.2020 

Art. 1270, 

art. 1350, 
art. 1516, 

art. 1518 

din NCC şi 
art. 192, 

art. 194 din  

NCPC 

Deschidere

a 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. În cauză a fost 

stabilit termen de judecată în data 

de 03.03.2020. 
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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 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. 
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SCP FALIMVEST 

SPRL 
 

4371/108/2016/a
6 

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. S-a 

stabilit termen în data de 
02.03.2020 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


