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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 328 Din data de 21.01.2022 
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: 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 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: Raportul de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, privind debitorul Comserv Enache Nicolae SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment,  

privind debitorul 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 nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Comserv Enache Nicolae SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 18.10.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul 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 Comserv Enache Nicolae SRL, nr. 4730/12.11.2021 pentru termenul 
lunar din data de 17.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19331/15.11.2021 (extras BPI depus la 
dosar) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-termen-lunar-17.11.2021.pdf; 
- Raportul 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 Comserv Enache Nicolae SRL, nr. 5429/14.12.2021 pentru termenul 
lunar din data de 17.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21377/16.12.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-
Comserv-Enache-Nicolae-SRL-termen-lunar-17.12.2021.pdf; 
- Raportul 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 Comserv Enache Nicolae SRL, nr. 135/11.01.2022 pentru termenul 
lunar din data de 17.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 821/17.01.2022 (extras BPI depus la 
dosar) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-Comserv-Enache-Nicolae-SRL-termen-lunar-17.01.2022.pdf. 
II. Referitor la valorificarea bunurilor mobile conform Codului de Procedură Civilă 
Prin Sentința civilă nr. 711 din data de 18.10.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4371/108/2016, Onorata Instanță a dispus: „Admite cererea lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu 
sediul Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă şi, pe cale de consecinţă : În temeiul art. 156, al. 2 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; Aprobă propunerea de vânzare întocmită de către 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, în sensul că 
dispune ca vânzarea bunurilor debitorului Comerv Enache Nicolae S.R.L. cu sediul în Fântânele, nr. 374 A, OR.C. J 
02/1085/2012, C.U.I. R 30730635, societate în faliment să se facă conform Codului de Procedură Civilă”. 
Lichidatorul judiciar a organizat următoarele licitații publice conform Codului de Procedură Civilă: 
- În data de 23.12.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiș. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare privind bunurile mobile rămase în averea debitorului 
nr. 5477/15.12.2021: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro 
• trimisă spre publicare în BPI conform cererii nr. 5478/15.12.2021; 
• trimisă spre afișare la ușa Tribunalului Arad: 
• afișată la avizierul Primăriei Fântânele; 
• trimisă spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data de 16.12.2021; 
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Arad. 
Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 5476/15.12.2021, conf. art. 
759 NCPC, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 5475/15.12.2021, conf. art. 758 NCPC. 
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Conform Procesului-verbal de licitație nr. 5652/23.12.2021, la termenul stabilit pentru licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun licitator. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- În data de 25.01.2022, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiș. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare privind bunurile mobile rămase în averea debitorului 
nr. 162/12.01.2022: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro 
• publicată în BPI nr. 760/14.01.2022; 
• trimisă spre afișare la ușa Tribunalului Arad: 
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Fântânele; 
• trimisă spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data de 17.01.2022; 
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Arad. 
Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 161/12.01.2022, conf. art. 759 
NCPC, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 160/12.01.2022, conf. art. 758 NCPC. 
III. Situația litigiilor în care debitoarea este parte 
• Dosar nr. 4371/108/2016/a4 - art. 169 din Legea nr. 85/2014 
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 a fost în data de 16.03.2020, termen la care având în vedere Hotărârea nr. 6 din data de 13 
martie 2020 pronunţată de Tribunalul Arad, respectiv declararea stării de urgenţă cât și cerea de amânare formulată de 
Enache N. prin „Hosszu, Ioniță, Gera, Pașca și asociații” - societate profesională de avocați cu răspundere limitată , 
cauza a fost suspendată de drept în baza Decretului nr.240/2020 privind starea de urgenţă și amânată la data de 
31.07.2020.  
La termenul din 31.07.2020 acțiunea a fost admisă și în cauză s-a dispus obligarea pârâtului Enache N. să plătească 
către averea debitorului suma de 229.397,58 lei, această sumă urmând să fie folosită de către lichidator pentru 
acoperirea pasivului debitorului faţă de creditorii înscrişi în tabelul definitiv de creanţe, prin intermediul hotărârii nr. 
446.  
La data de 25.08.2020 pârâtul Enache N. a formulat apel, urmând ca lichidatorul judiciar să formuleze răspuns la 
întâmpinare.  
Prin Decizia civilă nr. 536/2020 din data de 11.11.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
4371/108/2016/a4 a fost respins apelul formulat de apelantul-pârât Enache N. în contradictoriu cu intimata-reclamantă 
Consultant Insolvenţă S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. Comserv Enache Nicolae S.R.L. 
împotriva Sentinţei civile nr. 446/31.07.2020 pronunţată de Tribunalul Arad.  
• Dosarul nr. 4371/108/2016/a5 - art. 87 din Legea nr. 85/2014 
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 N. către pârâtul de rang 2 Enache N. (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 N. 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 N. 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 N. 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 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 N. 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 
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administratorul special, către pârâtul Enache N., 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 N. 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. 
Prin intermediul Încheierii nr. 166711 din 18.12.2019, Biroul de Cadastru și Publicitate Arad a dispus notarea urmăririi 
silite imobiliară asupra dreptului de proprietate al debitorului Enache N. – CF 305068 Fântânele, pentru suma de 
86.030,24 lei, reprezentând creanță și cheltuieli de executare silită, urmare cererii formulate de BEJ Brad T. Gh. în 
dosarul execuțional nr. 224/EX/2019. 
• Dosarul nr. 96/108/2019 - art. 1270, art. 1350, art. 1516, art. 1518 din NCC şi art. 192, art. 194 din  NCPC 
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 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. 
• Dosarul nr. 1617/108/2019 - art. 1270, art. 1350, art. 1516, art. 1518 din NCC şi art. 192, art. 194 din  NCPC  
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.  
La termenul de 03.03.2020 a fost admisă cererea formulată de creditorul SC Comserv Enache Nicolae SRL – în 
faliment prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL și s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență. 
Următorul termen în cauză a fost stabilit în 09.06.2020.  
Subscrisa Comserv Enache Nicolae SRL a formulat declaraţie de creanţe pe care a depus-o la dosarul cauzei până la 
termenul stabilit de instanţă, respectiv 18.04.2020, fiind înscrisă cu suma de 377.779,43 lei la poziţia nr. 4 din Tabelul 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitoarei SC Enklean Romvest SRL, publicat în BPI nr. 6826 din 
29.04.2020.  
Prin Sentința civilă nr. 797 din data de 24.11.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1617/108/2019*, a fost 
admisă cererea administratorului judiciar, respectiv în temeiul art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC 
Enklean Romvest SRL. 
La termenul de judecată din data de 16.03.2021 s-a dispus suspendarea cauzei în temeiul art. 413 alin. (1) pct. (1) Cod 
de procedură civilă până la soluţionarea dosarului nr. 1617/108/2019*/a2 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca 
obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorilor Enache N. și Enache P. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014. 
Prin Sentința civilă nr. 896/2021 din data de 07.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 1617/108/2019*/a2 s-a dispus: 
Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL – Filiala Timiş în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu al debitorului SC Enklean Romvest SRL – în faliment împotriva pârâţilor Enache Nicolae şi Enache 
Panaitiţa pentru atragerea răspunderii potrivit art.169 din Legea nr.85/2014. Fără cheltuieli de judecată. 
• Dosarul nr. 1168/55/2019 - Art. 1270, art. 1350, art. 1516, art. 1518 din NCC şi art. 192, art. 194 din  NCPC 
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.  
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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. 
• Dosarul nr.  4371/108/2016/a6 - art. 45 alin. (1), 59 alin. (5), 111 alin. (1), 159 alin. (1), 161 din Legea 85/2014  
SCP Falimvest a formulat contestație 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. 
 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. La termenul din data de 02.03.2020 a fost admisă excepția de 
tardivitate a formulării contestației, excepţie invocată de către lichidatorul Consultant Insolvenţă S.P.R.L. şi, pe cale de 
consecinţă, a fost respinsă ca tardivă contestaţia la tabel formulată de contestatorul practician în insolvenţă S.C.P. 
Falimvest S.P.R.L., în contradictoriu cu debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL în faliment, reprezentat prin 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L.  
De asemenea, prin intermediul Hotărârii nr. 124 din 02.03.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul asociat nr. 
4371/108/2016/a6 s-a dispus și obligarea contestatorului practician în insolvență S.C.P. Falimvest SPRL să plătească 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L. suma de 1.149,97 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.  
Împotriva Hotărârii nr. 124 din 02.03.2020 a fost declarat apel de către SCP Falimvest SPRL, stabilindu-se termen în 
data de 11.11.2020 în vederea timbrării cererii de apel.  
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a sentinței amintite în vederea recuperării creanței, constituindu-
se dosarul execuțional 48/EX/2020. 
Prin Decizia civilă nr. 535/2020 din data de 11.11.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
4371/108/2016/a6, a fost respinge apelul formulat de apelantul S.C.P. Falimvest S.P.R.L. în contradictoriu cu intimata 
SC Comserv Enache Nicolae SRL, în faliment, reprezentată prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., 
împotriva sentinţei civile nr. 124/02.03.2020, pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr. 4371/108/2016/a6. 
• Dosarul nr.  1668/108/2020 - cerere de revizuire formulată de Enklean Romvest SRL prin administrator special  
Enklean Romvest SRL prin administratorul special Enache N. a înaintat la Tribunalul Arad cererea de revizuire a 
Sentinței civile nr. 552/28.06.2019 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 96/108/2019, formulată în temeiul art. 
509 alin. (1) pct. 5 Cod de Procedură Civilă, invocând înscrisurile: Decizia de impunere nr. F-AR_323 din data de 
16.07.2020 privind oligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției 
fiscale la persoane fizice, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, Activitatea de Inspecție Fiscală 
și Raportul de inspecție fiscală  nr. F-AR_314 din data de 16.07.2020 emis de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad, Activitatea de Inspecție Fiscală. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1668/108/2020 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având următorul 
termen de judecată stabilit în data de 11.05.2021.  
Prin Sentința civilă nr. 450/2021 din data de 22.06.2021 pronunțate de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 1668/108/2020, s-a dispus: „Respinge cererea formulată de revizuenta Enklean Pomvest SRL Fântânele – în 
insolvenţă pentru revizuirea Sentinţei civile nr. 552/28.06.2019 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 
96/108/2019. Fără cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare”. 
IV. Referitor sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
SC Comserv Enache Nicolae SRL prin lichidator judiciar a efectuat cheltuieli în cuantum de 1.082,66 lei, ocazionate de 
procedura de faliment, de la data depunerii Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe 
privind debitorul SC Comserv Enache Nicolae SRL nr. 1339/05.05.2020. Din totalul de 1.082,66 lei, suma de 823,56 lei 
a fost avansată de către lichidatorul judiciar. 
V.  Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Situația onorariilor datorate de debitoarea 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 – 31.01.2022, 
este de 24.395,00 lei (TVA inclus) onorariu fix și 294,51 lei (TVA inclus) onorariu variabil, din care achitat 0 lei. 
- Onorariul Cabinet avocat Duțulescu L. aprobat conform hotărârii Adunării creditorilor consemnată în procesul-verbal 
nr. 1667/10.12.2018 este de 11.178 lei, din care achitat 3.500 lei. 
VI. 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 și îndeplinirea atribuțiilor 
prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 


