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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 335 Din data de 29.01.2021 
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. 42 alin. (3) teza a II-a coroborat cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014, comunică: Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Comuna Fântânele, jud. Arad, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Comuna Fântânele, jud. Arad 

Număr dosar 4371/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Cristian Desideriu Debreni 
Temei juridic: art. 42 alin. (3) teza a II-a coroborat cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Comserv Enache Nicolae SRL 
La data de 19.01.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței, prin care Comuna Fântânele, 
jud. Arad, cu sediul în comuna Fântânele, nr. 115, jud. Arad prin primarul comunei Fântânele – dl. Dolha N., a solicitat: 
- repunerea în termen pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor în tabelul suplimentar de creanțe, în 
conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) din Codul de Procedură Civilă; 
- înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 1.445 lei reprezentând amenzi, impozite și cheltuieli executare 
silită, ca și creanțe chirografare. 
I. Referitor la notificarea creditorului Comuna Fântânele, jud. Arad în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) coroborat cu 
disp. art. 146 alin. (1) – (2) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 244 din data de 18.04.2018 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
4371/108/2016, s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Comserv Enache Nicolae SRL, respectiv a fost desemnat 
lichidatorul judiciar SCP Falimvest SPRL. 
SCP Falimvest SPRL în calitate de lichidator judiciar a avut obligația comunicării notificărilor către în conformitate cu 
disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu privire la înregistrarea crererilor de admitere a creanțelor născute după 
data deschiderii procedurii generale de insolvență; 
Conform Sentinței civile nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 4371/108/2016, subscrisa Consultant Insolvență SPRL a fost confirmată în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului Comserv Enache Nicolae SRL la data de 03.09.2018. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a verificat toate actele de procedură depuse de către fostul lichidator 
judiciar Falimvest SPRL cu privire la notificările efectuate conform disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
respectiv nu a identificat dovada notificării creditorului Comuna Fântânele, jud. Arad în conformitate cu disp. art. 99 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Conform art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014: „Creditorii care nu au fost notificați potrivit prevederilor art. 
99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin depunerea unei 
cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa 
credală”. 
Astfel, creditorul Comuna Fântânele, jud. Arad este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanței. 
II. Referitor la verificarea creanței creditorului Comuna Fântânele, jud. Arad în conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014 
În procedura de verificare a creanței, lichidatorul judiciar a avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
• Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
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actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
• Prevederile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, 
inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de 
tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după 
deschiderea procedurii.” 
• Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
Urmare verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a reținut că valoarea creanței solicitate a fi înscrisă 
în tabelul suplimentar de 1.445 lei reprezintă: 
- alte amenzi, conform Procesului-verbal nr. ARA 51276/29.03.2018 – 100,00 lei; 
- amenzi locale, conform Proces-verbal nr. ARA 51276/29.03.2018 – 900,00 lei; 
- impozit auto sub 12 t – 311,00 lei și penalități de 34 lei; 
- cheltuieli de executare silită 100 lei. 
Conform somației nr. 60/14.12.2020, debitorul Comserv Enache Nicolae SRL înregistrează următoarele datorii la 
bugetul local al Comunei Fântânele: 
- alte amenzi – 100,00 lei, conform titlului executoriu nr. 62/14.12.2020; 
- impozit auto sub 12 t – 311 lei și penalități 34 lei, conform titlului executoriu nr. 62/14.12.2020. 
Conform titlului executoriu nr. 62/14.12.2020, obligațiile reprezentând alte amenzi în valoare de 100,00 lei au fost 
stabilite în baza titlului de creanță – Proces-verbal nr. ARA 51276/29.03.2018. 
Având în vedere disp. art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea parțială a 
creanței solicitate de Comuna Fântânele, astfel: 
- va înscrie creanța creditorului născută după data deschiderii procedurii generale de insolvență și până la intrarea în 
faliment, în valoare de 1.100 lei (constituită din alte amenzi - 100,00 lei; amenzi locale – 900,00 lei și cheltuieli de 
executare silită – 100,00 lei), în Tabelul definitiv consolidat actualizat II de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Comserv Enache Nicolae SRL, cu ordinea de prioritate prevăzute de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță 
bugetară; 
- va respinge creanța în valoare totală de 345 lei (impozit auto sub 12 t – 311 lei și penalități 34 lei), aceasta 
reprezentând o creanță curentă, născută după data intrării în faliment, care poate fi admisă doar în baza unui cereri de 
plată, conform disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va proceda la comunicarea notificării nr. 
339/29.01.2021 către creditorul Comuna Fântânele în vederea notificării acestuia cu privire la înscrierea parțială a 
creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  


