
 

 

 

ÎN ATENŢIA  CREDITORILOR 

 

S.C. MECDRU S.A. 

 

 

Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL, având sediu în 

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6/7, în incinta Silver Business Center, jud. 

Cluj, având nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale UNPIR: RSP 0253 

din 31.12.2006, şi cod de înregistrare fiscală nr. 21057514, în calitate de lichidator 

judiciar al S.C. MECDRU SA în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în 

Mun. Cluj – Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 212, Jud. Cluj, cod poştal 400397, având CUI 

14317948 şi nr. de înregistrare în Registrul Comerţului Cluj: J12/1604/2001, numit prin 

sentinţa comercială nr. 3561 pronunţată în şedinţa publică din data de 10.09.2010 în 

dosarul nr. 5292/1285/2009, aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj, vă inaintăm 

prezenta: 

INFORMARE 

 

Raportat la convocatorul adunării creditorilor care va avea loc în data de 

09.04.2012, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, Calea 

Dorobanţilor, nr. 48, et. 6/7, în incinta Silver Business Center, judeţul Cluj, şedinţă ce a 

fost convocată prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă de către lichidatorul judiciar 

cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Prezentarea raportului de evaluare a autoturismului Kia Sorento, cu număr 

de identificare KNAJC52184A197186 şi număr de înmatriculare CJ-11-MEC, întocmit 

de SC Invest Consulting SRL. 

2. Prezentarea şi aprobarea strategiei de valorificare a autoturismului Kia 

Sorento, cu număr de identificare KNAJC52184A197186 şi număr de înmatriculare 

CJ-11-MEC. Aprobarea preţului minim de pornire al licitaţiilor. 

3. Prezentarea şi aprobarea propunerii de continuare a strategiei de valorificare 

a celorlalte bunuri mobile din patrimoniul SC Mecdru SA, care au rămas 

nevalorificate în urma licitaţiilor organizate.  

 

1. Prezentarea raportului de evaluare a autoturismului Kia Sorento, cu număr de 

identificare KNAJC52184A197186 şi număr de înmatriculare CJ-11-MEC, întocmit de SC 

Invest Consulting SRL. 

  În legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, arătăm faptul că lichidatorul 

judiciar, cu ocazia inventarierii bunurilor din averea debitoarei SC Mecdru SA, a 

constatat că, din evidenţele contabile ale acesteia reiese că SC Mecdru SA este 

proprietarul Autoturismului KIA Sorento HACHBACK 4X4, cu număr de identificare 

KNAJC52184A197186, de culoare neagră, însă acest autoturism  nu a putut fi 

identificat faptic, negăsindu-se în posesia societăţii. 
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  Din declaraţiile conducerii societăţii am aflat că acest autoturism, proprietatea 

SC Mecdru SA,  a fost utilizat ca şi maşină de serviciu de către salariatul Raţiu Celestin 

Ioan - fost angajat în funcţia de director dezvoltare. Cu toate că acesta nu s-a mai 

prezentat la locul de muncă, nu a predat autoturismul, continuând să-l folosească. 

  În vederea recuperării acestui autoturism, în data de 11.02.2012, lichidatorul 

judiciar a introdus la Tribunalul Comercial Cluj  o acţiune în contradictoriu cu Raţiu 

Celestin, iar ulterior competenţa de soluţionare a fost declinată în favoarea 

Judecătoriei Cluj-Napoca, unde a făcut obiectul dosarului nr. 13810/211/2011.  

  În data de 19.12.2011, Judecătoria Cluj-Napoca a admis cererea lichidatorului 

judiciar şi a obligat pârâtul să restituie în patrimoniul debitoarei SC Mecdru SA 

autoturismul KIA Sorento HACHBACK 4X4, cu număr de identificare 

KNAJC52184A197186. 

  Anexăm extras de pe portalul instanţelor de judecată. 

 

  Prin urmare, având în vedere soluţia pronunţată de instanţa de judecată, în 

data de 21.03.2012, pârâtul Raţiu Celestin a predat lichidatorului judiciar acest 

autoturism, sens în care s-a încheiat un proces verbal de predare primire. 

  Anexăm procesul verbal de predare-primire. 

 

 Ulterior, lichidatorul judiciar a luat legătura cu CS Invest Consulting SRL care a 

realizat evaluarea bunurilor din averea debitoarei, în baza hotărârii comitetului 

creditorilor din data de 19.03.2010, solicitându-i să ne comunice o opinie cu privire la 

valoarea de piaţă şi cea de lichidare a acestui autoturism. 

Evaluatorul, în urma finalizării lucrării, a predat administratorului judiciar 

raportul de evaluare a acestui autoturism, care va fi prezentat creditorilor. 

Anexăm raportul de evaluare.  

 

Acest punct de pe ordinea de zi nu va fi supus votului creditorilor fiind doar o 

prezentare a raportului de evaluare întocmit. 
 

2. Prezentarea şi aprobarea strategiei de valorificare a autoturismului Kia Sorento, cu 

număr de identificare KNAJC52184A197186 şi număr de înmatriculare CJ-11-MEC. 

Aprobarea preţului minim de pornire al licitaţiilor. 

În legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar propune 

valorificarea autoturismului Kia Sorento, pornind de la valoarea de lichidare stabilită 

de evaluator în martie 2012, prin licitaţie publică cu strigare, în baza Regulamentului 

de vânzare prezentat creditorilor în cadrul adunării din 30.08.2011. 

Se va proceda la efectuarea de demersuri de expunere pe piaţă prin: 

- Publicarea anunţului de licitaţie într-un ziar local; 

- Afişarea anunţului de licitaţie la sediul lichidatorului, la sediul debitoarei, 

la sediul Primăriei Cluj-Napoca şi la sediul Tribunalului Specializat Cluj; 

- Postarea anunţului de licitaţie pe site-ul lichidatorului şi al UNPIR; 

- Trimiterea anunţului de licitatie prin fax sau email tuturor posibililor 

cumpărători aflaţi în baza de date a lichidatorului. 
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Având în vedere opinia evaluatorului asupra valorii de lichidare, starea 

autoturismului, cererea de bunuri similare de pe piaţă şi experienţa lichidatorului 

judicar, propune spre aprobare valorificarea autoturismul Kia Sorento, după cum 

urmează: 

 Setul I – 2 licitaţii publice cu strigare având pretul de pornire 100% din 

valoarea de lichidare a autoturismului. Prima licitaţie se va programa după 15 zile de 

la aprobarea strategiei de valorificare iar a doua la un interval de o săptămână.  Pentru 

bunurile rămase nevalorificate se va trece la următorul set de licitaţii; 

 Setul II – 2 licitaţii publice cu strigare având pretul de pornire 90% din valoarea 

de lichidare a autoturismului. Prima licitaţie se va programa după o săptămână de la 

de la ultima licitaţie iar a doua la un interval de o săptămână.  Pentru bunurile rămase 

nevalorificate se va trece la următorul set de licitaţii; 

 Setul III – Pentru bunurile rămase nevalorificate se vor organiza licitaţii publice 

săptămânale având preţul de pornire de 80% din valoarea de lichidare a 

autoturismului, până la vânzare sau până la aprobarea unei noi strategii. 

Autoturismul nu se va vinde sub preţul de strigare. 

 

Preţurile de strigare pentru fiecare set de licitaţii sunt cele din tabelul următor: 

Nr 

Crt 
Denumire UM 

C
an

ti
ta

ti
 

Preţ de strigare (euro + TVA) 

Setul 

I 

Setul 

II 

Setul 

III 

1 

Autoturism 

KIA 

SORENTO  Buc. 1 6.800 6.120 5440 

 

Concluzionând: 

În cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar va solicita 

aprobarea strategiei de valorificare a autoturismului Kia Sorento din averea societăţii 

debitoare Mecdru SA, respectiv aprobarea preţului minim de pornire al licitaţiilor, 

astfel cum a fost mai sus prezentat. 
 

4. Prezentarea şi aprobarea propunerii de continuare a strategiei de valorificare a 

celorlalte bunuri mobile din patrimoniul SC Mecdru SA, care au rămas nevalorificate în urma 

licitaţiilor organizate.  

Referitor la acest punct de pe ordinea de zi arătăm că în patrimoniul debitoarei 

au mai rămas anumite bunuri mobile nevalorificate (prezentate în Anexa 1), în urma 

licitaţiilor organizate  în conformitate cu: 

 Hotărârea nr. 1 a AGC SC Mecdru SA din 12.10.2010. Au fost organizate  un 

număr de 6 licitaţii cu preţul de strigare 100; 90; 80; 70; 60 respectiv 50% din valoarea 

de piaţă stabilită de evaluator; 

 Hotărârea AGC SC Mecdru SA din 29.04.2011. Au fost organizate  3 seturi a 

câte 2 licitaţii având preţul de strigare 100; 85 respectiv 70% din valoarea de lichidare 

stabilită de evaluator; 

 Hotărârea AGC SC Mecdru SA din 30.08.2011. Au fost organizate  2 seturi a 

câte 3 licitaţii având preţul de strigare 60% respectiv 50% din valoarea de lichidare 

stabilită de evaluator; 
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 Hotărârea AGC SC Mecdru SA din 09.11.2011. Au fost organizate  3 seturi a 

câte 2 licitaţii având preţul de strigare 45%, 40% respectiv 35% din valoarea de 

lichidare stabilită de evaluator;  

 

 Referitor la aceste bunuri mobile rămase nevalorificate, lichidatorul judiciar 

propune continuarea organizării de licitaţii publice cu strigare având ca preţ de 

pornire 35% din valoarea de lichidare a bunurilor, astfel cum a fost aprobat de 

Adunarea Creditorilor în data de 09.11.2011. 

 Licitaţiile se vor organiza în baza Regulamentului de vânzare prezentat 

creditorilor în cadrul adunării din 30.08.2011, până la vânzare sau până la aprobarea 

unei noi strategii, iar bunurile nu se vor vinde sub preţul de strigare. 

         Anexa 1 

N

r

 

C

r

t 

Denumire 
Nr. 

Inv 
UM 

C
an

ti
ta

ti
 

Valoare de 

lichidare 

(euro + 

TVA) 

 

Preţ de 

strigare 

(euro + 

TVA)- 

35% 

1 

Freaza de 

asfalt 

W2001 

DCR 

105

9 Buc. 1 151.425,00  52.998,75 

2 

Rem. Platf. 

3.5 t         

AB 81 SDN 

502

7 Buc. 1 1.250,00  437,5 

3 
Laptop 

Fujitsu  

801

7 Buc. 1 25,00  8,75 

4 

Rem. 

Tractor           

AB 80 FOD   Buc. 1 450,00  157,5 

Total (euro + TVA) 153.150   

 

Concluzionând: 

În cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar va solicita 

aprobarea continuării strategiei de valorificare a bunurilor mobile rămase 

nevalorificate din averea debitoarei, la preţul minim de pornire al licitaţiilor de 35% 

din valoarea de lichidare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în data 

de 09.11.2011. 

 

În cazul în care nu puteţi fi prezent la sedinţa adunării, puteţi trimite votul 

Dvs. la nr. de fax: 0264-444823, până în data de 09.04.2012 ora 14:00. 

Vă mulţumim pentru colaborare! 
 

 

Cluj-Napoca 

  29.04.2012 
       L.N. 

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL 

Senior Partner 

Peter Egon Dorner 
 


