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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 47, data emiterii: 24.01.2014

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Adela Barbu.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC C&C MH Confort SRL, cod de identificare fiscală 17044001, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin,
str. I. C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/460/2005.
4. Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II
- 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de
drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu,
nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu Emil, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de
Insolvenţă Popescu Emil), societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC C&C MH Confort SRL conform sentinţei nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9465/101/2012, în temeiul art. 21
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile
existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în
anexă, în număr de 3 (trei) file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitoarea SC C&C MH Confort SRL
Număr dosar: 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Judecător-sindic Adela Barbu
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului
Individual de Insolvenţă Popescu Emil)
Debitor: SC C&C MH Confort SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:

Raport luna ianuarie 2014
Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de
Insolvenţă Popescu Emil), societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC C&C MH Confort SRL, cod de identificare fiscală 17044001, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J25/460/2005, aflată în procedura de faliment în dosarul nr. 9465/101/2012, conform dispoziţiilor
art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea hotărâre a Adunării Creditorilor din
data de 24.01.2014:
Nr. înreg. 47/24.01.2014

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 24.01.2014
Debitor: SC C&C MH Confort SRL
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 11A,
jud. Mehedinţi
CUI/CNP:

1 7 0 4 4 0 0 1

Date privind dosarul:
Număr dosar: 9465/101/2012
Tribunalul: Mehedinţi
Secţia: a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal
Judecător sindic: Adela Barbu

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele
2 4 0 1 2 0 1 4
1 4 3 0

la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, situat în str. I. C. Brătianu, nr. 11A, municipiul
Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus
convocată în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006.

Ordinea de zi
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL:
1. Desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC C&C MH Confort SRL a societăţilor profesionale
de practicieni în insolvenţă asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL şi stabilirea
retribuţiei acestora conform art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor:
La şedinţa Adunării Creditorilor SC C&C MH Confort convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de



2

24.01.2014, orele 1430 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:
1. Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SRL SA - în nume şi cont propriu - creditor garantat ce deţine un
procent de 3,11662% din totalul creanţelor;
2. Banca de Export-Import a României Eximbank SRL SA - în numele Statului Român - creditor garantat, ce deţine
un procent de 12,17273% din totalul creanţelor;
3. BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 18,51164% din totalul creanţelor;
4. Volksbank Romania, creditor garantat, ce deţine un procent de 0,49627% din totalul creanţelor;
5. SC Conar SA, reprezentată de administrator judiciar Expert SPRL - Filiala Timiş, creditor chirografar ,ce deţine un
procent de 19,93677% din totalul creanţelor;
6. SC Confort SA, reprezentată de administrator judiciar Expert SPRL Filiala Timiş, creditor chirografar, ce deţine un
procent de 5,56188% din totalul creanţelor.
7. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, reprezentată de administrator judiciar Tudor & Asociaţii, creditor
chirografar, ce deţine un procent de 25,90746% din totalul creanţelor.
8. SC Drumuri si Lucrari Publice SA creditor chirografar, ce deţine un procent de 2,57068% din totalul creanţelor.
9. ANAF Bucureşti, creditor ce deţine un procent total de 2.74947% din creanţele înscrise la masa credală, din care
2,30027% creanţă garantata şi 0,44920% creanţă bugetară.

Cvorum:
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, conform art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în
ordinea menţionată în convocator.

Discutarea ordinii de zi:
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 24.01.2014.

Hotărâri:
Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de
vedere (91,02352% din totalul masei credale) desemnează şi confirmă lichidator judiciar în conformitate cu disp.
art.19 alin. 2 din Legea 85/2006 a debitorului SC C&C MH Confort SRL a societăţilor profesionale de practicieni în
insolvenţă asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL desemnat provizoriu prin
încheirea judecatorului sindic din data de 09.09.2013.
Adunarea creditorilor cu un procent de 62,32046% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct
de vedere, respectiv 56,72626% din totalul creanţelor înscrise la masa credală hotarăşte condiţiile numirii cu privire
la retribuţia lichidatorului judiciar sunt următoarele:
- Onorariul fix în sumă de 25.000 lei + T.V.A. lunar, ce vor fi încasaţi din sumele obţinute ca urmare a valorificării
bunurilor mobile/imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL respectiv a recuperărilor de creanţe.
- Onorariu de succes în procent după cum urmează:
- 10% + TVA din sumele obţinute din compensarea creanţelor;
- 8% + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 100% - 75% din valoarea de piaţă menţionată în
raportul de evaluare şi aprobată de adunarea creditorilor, în interval de 1 (un) an de la data demarării procedurii de
valorificare, precum şi din compensarea creanţelor;
- 7% + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 100% - 75% din valoarea de piaţă menţionată în
raportul de evaluare şi aprobată de adunarea creditorilor, în interval de max. 2 (doi) ani de la data demarării
procedurii de valorificare precum şi din compensarea creanţelor;
- 6% + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 75% - 50% din valoarea de piaţă menţionată în
raportul de evaluare şi aprobată de adunarea creditorilor, în interval mai mare de 2 (doi) ani de la data demarării
procedurii de valorificare, precum şi din compensarea creanţelor.

Număr de exemplare:
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care câte un exemplar pentru publicarea în BPI, un exemplar
pentru administratorul judiciar şi un exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

Termen procedural: 27.01.2014.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului

Individual de Insolvenţă Popescu Emil), prin Motoi Gogu


