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Raport privind demersurile efectuate de lichidatorul judiciar 

pentru valorificarea 

bunurilor imobile aflat în garan�ia creditorului BCR SA cu 

rangul I, din proprietatea debitorului 

SC C&C MH Confort SRL 

SC C&C MH Confort SRL, cod de identificare fiscal� 17044001, sediul social 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. I. C. Br�tianu, nr. 11A, jud. Mehedin�i, num�r de ordine în 
registrul comer�ului J25/460/2005, aflat� în procedura de faliment în dosarul nr. 
9465/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedin�i, prin lichidator judiciar societ��ile 
profesionale de insolven�� asociate prin contract, Yna Consulting SPRL �i Consultant 
Insolven�� SPRL, cu sediul ales pentru comunic�ri în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
M�r��e�ti, nr. 18, jud. Mehedin�i. 

I  În patrimoniul debitorului SC C&C MH Confort SRL au fost identificate faptic 
urm�toarele bunuri imobile garantate rang I la BCR SA dup� cum urmeaz�: 
1 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II - Cl�dire compus� din SAD1 situate la parter �i etaje, compus din 3 

înc�peri �i etaj situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces 

din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 

215/5/I, suprafa��: 1646/3290 mp. 
2 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II - Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafa�a: 1452 mp; 

teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafa�a: 643 mp; teren+construc�ii 

situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul Mehedin�i, CF 52298, nr. 

cadastru 814/17/8/2, suprafa��: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. 

Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul Mehedin�i, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafa�a: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 

5, jude�ul Mehedin�i, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafa�a: 722 mp;

teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafa�a: 6680 mp.  
3 - Bunurile imobile aflate in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca 
de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 
Teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.11 jud.Mehedin�i, 

CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafa�a: 369 mp �i teren+construc�ii situate în 

loc.Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.11, jud.Mehedin�i, CF52300, nr. cadastru 

1476/2, suprafa�a: 23800 mp.  
4 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Hala P+1E, bunc�r, magazie �i zon� de protec�ie situate în com. 

Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – 

Lipova) jude�ul Timi�, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, 

suprafa��: 2663 mp. 
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5 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - SAD2 la parter �i etaj situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme 

avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401673-C1-U2, 

nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafa��: 1644/3290 mp. 
6 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Spatii depozitare furaje, rigol� si platform� beton situate în com. 

Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – 

Lipova) jude�ul Timi�, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10, 

suprafa�a: 2345 mp. 
7 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren extravilan 

situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului jude�ul Timi�, CF 400834(CF vechi 

– 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafa�a: 10.000 mp; teren intravilan situat în 

comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude�ul Timi�, CF 400009(CF vechi – 20272), 

nr. cadastru A428/1/1, suprafa��: 15.000 mp. 
8 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, jude�ul Mehedin�i, CF 

50155, nr. cadastru 500, suprafa�a: 20000 mp �i teren intravilan situat în comuna 

Izvorul Bârzii, jude�ul Mehedin�i, CF 50156, nr. cadastru 551, suprafa�a: 20000 mp. 
9 Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I- Teren+construc�ii 

situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 

215/8, suprafa��: 2595 mp. 
10 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF 
cu rangul II - Teren+construc�ii situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme 

avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 400174, nr. 

cadastru Cc 215/9, suprafa��: 2354 mp. 
11 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren+construc�ii 

situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. I.C.Br�tianu, nr. 11A, jude�ul Mehedin�i, CF 
52336, nr. cadastru 575/2, suprafa�a: 900 mp.  

Aceste bunuri imobile au fost evaluate de c�tre expert evaluator Popescu George 
Nicu�or atestat ANEVAR conform rapoartelor de evaluare întocmite în acest sens. 
 Din cele expuse mai sus rezult� c�: 
SC C&C MH Confort SRL Dr. Tr. Severin de�ine în patrimoniu urm�toarele bunuri 
imobile aflate în garan�ia creditorului BCR cu rangul I, dup� cum urmeaz�:  
*1 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II - Cl�dire compus� din SAD1 situate la parter �i etaje, compus din 3 

înc�peri �i etaj situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces 

din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 

215/5/I, suprafa��: 1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 715.651,00 lei 

echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A. 
2 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II - Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafa�a: 1452 mp; 

teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafa�a: 643 mp; teren+construc�ii 

situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul Mehedin�i, CF 52298, nr. 
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cadastru 814/17/8/2, suprafa��: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. 

Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul Mehedin�i, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafa�a: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 

5, jude�ul Mehedin�i, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafa�a: 722 mp;

teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafa�a: 6680 mp la pretul de 

pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 euro.  
3 - Bunurile imobile aflate in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca 
de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 
Teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.11 jud.Mehedin�i, 

CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafa�a: 369 mp �i teren+construc�ii situate în 

loc.Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.11, jud.Mehedin�i, CF52300, nr. cadastru 
1476/2, suprafa�a: 23800 mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei 

echivalentul a 752.200,00 euro.  
4 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Hala P+1E, bunc�r, magazie �i zon� de protec�ie situate în com. 

Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – 

Lipova) jude�ul Timi�, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, 

suprafa��: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei echivalentul a 

323.800,00 euro exclusiv T.V.A. 
5 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - SAD2 la parter �i etaj situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme 

avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401673-C1-U2, 

nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafa��: 1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 

715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro exclusiv T.V.A. 
6 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Spatii depozitare furaje, rigol� si platform� beton situate în com. 

Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – 

Lipova) jude�ul Timi�, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10, 

suprafa�a: 2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 1.066.860,00 lei echivalentul a 

242.800,00 euro exclusiv T.V.A. 
7 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren extravilan 

situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului jude�ul Timi�, CF 400834(CF vechi 

– 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafa�a: 10.000 mp; teren intravilan situat în 

comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude�ul Timi�, CF 400009(CF vechi – 20272), 

nr. cadastru A428/1/1, suprafa��: 15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 

4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro exclusiv T.V.A. 
8 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, jude�ul Mehedin�i, CF 

50155, nr. cadastru 500, suprafa�a: 20000 mp �i teren intravilan situat în comuna 
Izvorul Bârzii, jude�ul Mehedin�i, CF 50156, nr. cadastru 551, suprafa�a: 20000 mp. 
la pretul de pornire a licitatiei de 3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro. 

9 Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I- Teren+construc�ii 

situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 
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215/8, suprafa��: 2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 529.916,00 lei 

echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A. 
10 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF 
cu rangul II - Teren+construc�ii situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme 

avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 400174, nr. 

cadastru Cc 215/9, suprafa��: 2354 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 

1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv T.V.A. 
11 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren+construc�ii 

situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. I.C.Br�tianu, nr. 11A, jude�ul Mehedin�i, CF 
52336, nr. cadastru 575/2, suprafa�a: 900 mp. la pretul de pornire a licitatiei de 
1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 euro. *

II Raportele de evaluare men�ionate anterior au fost aprobate de adunarea 
creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL din data de 22.11.2013 cu urm�torul 
regulament de vânzare: 
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III Pentru valorificarea bunurilor imobile aflate în garan�ia creditorului BCR SA cu 
rangul I, existente în patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL lichidatorul 
judiciar a întreprins urm�toarele demersuri: 

În conformitate cu dispozi�iile art. 116 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolven�ei, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe pia�� a bunurilor imobile

aflate in garantia BCR rang I (descrise mai sus), prin afi�area anun�urilor de vânzare 
în data de 02.12.2013, la sediul profesional ales al lichidatorului judiciar din localitatea 
Hinova, str. Calafatului nr. 42, jude�ul Mehedin�i, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian nr. 85, judetul Mehedinti, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta Turnu Severin str. M�r�sesti, nr. 18, jude�ul 
Mehedin�i �i la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Z�br�u�ului, nr. 7A, judetul Mehedinti, conform dovezilor anexate. 

Anun�urile de vânzare au fost publicate �i pe site-urile specializate de publicitate: 
www.locbun.ro, www.mercador.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, www.piataTM.ro, 
www.Piata.ro, www.anunturipublicitare.info, �i site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea, anun�urile de vânzare au fost publicate în ziarul de larg� cicula�ie 
Jurnalul Na�ional din data de 05.12.2013  

Licita�ia a fost organizat� pentru data de 08.01.2014 orele 13:00 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i. 

Conform proceselor verbale încheiate la data de 08.01.2014 orele 13:00, 
lichidatorul judiciar constat� faptul c� bunurile imobile aflate în garan�ia creditorului 
BCR SA cu rangul I, din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL nu au fost 
valorificate, din lips� de ofertan�i. 

Anun�urile cu privire la organizarea licita�iei publice din data de 23.01.2014 orele 
13:00, au fost afi�ate în data de 09.01.2014, la sediul profesional ales al lichidatorului 
judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, jude�ul Mehedin�i, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian nr. 85, 
judetul Mehedinti, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta Turnu Severin 
str. M�r�sesti, nr. 18, jude�ul Mehedin�i �i la biroul lichidatorului judiciar din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, judetul Mehedinti, conform dovezilor anexate �i 
expus pe site-urile: www.locbun.ro, www.mercador.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.piataTM.ro, www.Piata.ro, www.anunturipublicitare.info, �i site – ul specializat de 
licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea, anun�urile de vânzare au fost publicate în ziarul de larg� cicula�ie 
Jurnalul Na�ional din data de 20.01.2014. 

La data de 23.01.2014 orele 13:00, lichidatorul judiciar constat� faptul c� la biroul 
din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i nu s-a 
prezentat nici un ofertant care s� adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, conform 
proceselor verbale încheiate. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe pia�� a bunurilor imobile din 
garantia BCR, prin afi�area anun�urilor de vânzare în data de 23.01.2014, la sediul 
profesional ales al lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, 
jude�ul Mehedin�i, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Traian nr. 85, judetul Mehedinti, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta Turnu Severin str. M�r�sesti, nr. 18, jude�ul Mehedin�i �i la biroul 



6 

lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, judetul 
Mehedinti, conform dovezilor anexate. 

Anun�urile de vânzare au fost publicate �i pe site-urile specializate de publicitate: 
www.locbun.ro, www.mercador.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, www.piataTM.ro, 
www.Piata.ro, www.anunturipublicitare.info, �i site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea, anun�urile de vânzare au fost publicate în ziarul de larg� cicula�ie 
Jurnalul Na�ional din data de 04.02.2014, în ziarul Infostar din data de 30.01.2014 
precum si in ziarul Publitim din data de 31.01.2014. 

Licita�ia a fost organizat� pentru data de 06.02.2014 orele 13:00 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i. 

Conform proceselor verbale încheiate la data de 06.02.2014 orele 13:00, 
lichidatorul judiciar constat� faptul c� bunurile imobile aflate în garan�ia creditorului 
BCR SA cu rangul I, din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL nu au fost 
valorificate, din lips� de ofertan�i. 

Anun�ul cu privire la organizarea licita�iei publice din data de 20.02.2014 orele 
13:00, au fost afi�ate în data de 06.02.2014, la sediul profesional ales al lichidatorului 
judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, jude�ul Mehedin�i, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian nr. 85, 
judetul Mehedinti, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta Turnu Severin 
str. M�r�sesti, nr. 18, jude�ul Mehedin�i �i la biroul lichidatorului judiciar din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, judetul Mehedinti, conform dovezilor anexate �i 
expus pe site-urile: www.locbun.ro, www.mercador.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.piataTM.ro, www.Piata.ro, www.anunturipublicitare.info, �i site – ul specializat de 
licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea, anun�urile de vânzare au fost publicate în ziarul de larg� cicula�ie 
Jurnalul Na�ional din data de 17.02.2014. 

La data de 20.02.2014 orele 13:00, lichidatorul judiciar constat� faptul c� la biroul 
din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i nu s-a 
prezentat nici un ofertant care s� adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, conform 
proceselor verbale încheiate. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe pia�� a bunurilor imobile din 
garantia BCR rang I, prin afi�area anun�urilor de vânzare în data de 20.02.2014, la sediul 
profesional ales al lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, 
jude�ul Mehedin�i, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Traian nr. 85, judetul Mehedinti, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta Turnu Severin str. M�r�sesti, nr. 18, jude�ul Mehedin�i �i la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, judetul 
Mehedinti, conform dovezilor anexate. 

Anun�urile de vânzare au fost publicate �i pe site-urile specializate de publicitate: 
www.locbun.ro, www.mercador.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, www.piataTM.ro, 
www.Piata.ro, www.anunturipublicitare.info, �i site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea, anun�urile de vânzare au fost publicate în ziarul de larg� cicula�ie 
Jurnalul Na�ional din data de 17.02.2014. 
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Licita�ia a fost organizat� pentru data de 06.03.2014 orele 13:00 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i. 

Conform proceselor verbale încheiate la data de 06.03.2014 orele 13:00, 
lichidatorul judiciar constat� faptul c� bunurile imobile aflate în garan�ia creditorului 
BCR SA cu rangul I, din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL nu au fost 
valorificate, din lips� de ofertan�i. 

Anun�urile cu privire la organizarea licita�iei publice din data de 20.03.2014 orele 
13:00, au fost afi�ate în data de 06.03.2014, la sediul profesional ales al lichidatorului 
judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, jude�ul Mehedin�i, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian nr. 85, 
judetul Mehedinti, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta Turnu Severin 
str. M�r�sesti, nr. 18, jude�ul Mehedin�i �i la biroul lichidatorului judiciar din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, judetul Mehedinti, conform dovezilor anexate �i 
expus pe site-urile: www.locbun.ro, www.mercador.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.piataTM.ro, www.Piata.ro, www.anunturipublicitare.info, �i site – ul specializat de 
licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea, anun�urile de vânzare au fost publicate în ziarul de larg� cicula�ie 
Jurnalul Na�ional din data de 13.03.2014. 

La data de 20.03.2014 orele 13:00, lichidatorul judiciar constat� faptul c� la biroul 
din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i nu s-a 
prezentat nici un ofertant care s� adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, conform 
proceselor verbale încheiate. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe pia�� a bunurilor imobile aflate in 
garantia BCR rang I, prin afi�area anun�urilor de vânzare în data de 20.03.2014, la sediul 
profesional ales al lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, 
jude�ul Mehedin�i, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Traian nr. 85, judetul Mehedinti, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta Turnu Severin str. M�r�sesti, nr. 18, jude�ul Mehedin�i �i la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, judetul 
Mehedinti, conform dovezilor anexate. 

Anun�ul de vânzare a fost publicat �i pe site-urile specializate de publicitate: 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, www.piataTM.ro, www.Piata.ro, �i site – ul 
specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea, anun�urile de vânzare au fost publicate în ziarul de larg� cicula�ie 
Jurnalul Na�ional din data de 08.04.2014. 

Licita�ia a fost organizat� pentru data de 10.04.2014 orele 13:00 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i. 

Conform proceselor verbale încheiat la data de 10.04.2014 orele 13:00, 
lichidatorul judiciar constat� faptul c� bunurile imobile aflate în garan�ia creditorului 
BCR SA cu rangul I, din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL nu au fost 
valorificate, din lips� de ofertan�i. 

Având în vedere faptul c� pân� la acest� dat� au fost organizate un num�r de 7 
(�apte) sedin�e de licita�ie �i nu au fost valorificate bunurile imobile aflate în garan�ia 
creditorului BCR SA cu rangul I din patrimoniul debitorului SC C&C MH Confort SRL, 
solicit�m adun�rii creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL diminuarea 

cu 5% a pre�ului de vânzare fa�� de pre�ul stabilit prin raportul de evaluare, 
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precum si organizarea unui num�r de 3 (trei) licita�ii la un interval de minim 2 
(dou�) sapt�mâni intre ele a bunurilor imobile dup� cum urmeaz�:. 
1 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II - Cl�dire compus� din SAD1 situate la parter �i etaje, compus din 3 

înc�peri �i etaj situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces 

din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 

215/5/I, suprafa��: 1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 715.651,00 lei 

echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A.(pret de evaluare) 
2 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II - Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafa�a: 1452 mp; 

teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafa�a: 643 mp; teren+construc�ii 

situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul Mehedin�i, CF 52298, nr. 

cadastru 814/17/8/2, suprafa��: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. 

Severin, str. Banovi�ei, nr. 5, jude�ul Mehedin�i, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafa�a: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi�ei, nr. 

5, jude�ul Mehedin�i, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafa�a: 722 mp;

teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.5, jude�ul 

Mehedin�i, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafa�a: 6680 mp la pretul de 

pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 euro. (pret de 

evaluare) 
3 - Bunurile imobile aflate in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca 
de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 
Teren+construc�ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.11 jud.Mehedin�i, 

CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafa�a: 369 mp �i teren+construc�ii situate în 

loc.Dr.Tr.Severin, str.Banovi�ei, nr.11, jud.Mehedin�i, CF52300, nr. cadastru 
1476/2, suprafa�a: 23800 mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei 

echivalentul a 752.200,00 euro. (pret de evaluare) 
4 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Hala P+1E, bunc�r, magazie �i zon� de protec�ie situate în com. 

Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – 

Lipova) jude�ul Timi�, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, 

suprafa��: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei echivalentul a 

323.800,00 euro exclusiv T.V.A. (pret de evaluare) 
5 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - SAD2 la parter �i etaj situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme 

avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401673-C1-U2, 

nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafa��: 1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 

715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro exclusiv T.V.A. (pret de evaluare) 
6 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Spatii depozitare furaje, rigol� si platform� beton situate în com. 

Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – 

Lipova) jude�ul Timi�, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10, 

suprafa�a: 2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 1.066.860,00 lei echivalentul a 

242.800,00 euro exclusiv T.V.A. (pret de evaluare) 
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7 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren extravilan 

situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului jude�ul Timi�, CF 400834(CF vechi 

– 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafa�a: 10.000 mp; teren intravilan situat în 

comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude�ul Timi�, CF 400009(CF vechi – 20272), 

nr. cadastru A428/1/1, suprafa��: 15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 

4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro exclusiv T.V.A. (pret de evaluare) 
8 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II - Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, jude�ul Mehedin�i, CF 

50155, nr. cadastru 500, suprafa�a: 20000 mp �i teren intravilan situat în comuna 
Izvorul Bârzii, jude�ul Mehedin�i, CF 50156, nr. cadastru 551, suprafa�a: 20000 mp. 
la pretul de pornire a licitatiei de 3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro. (pret 

de evaluare)
9 Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I- Teren+construc�ii 

situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 

215/8, suprafa��: 2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 529.916,00 lei 

echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A. (pret de evaluare) 
10 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF 
cu rangul II - Teren+construc�ii situate în com. Dumbr�vi�a, (în incinta fostei ferme 

avicole, cu acces din DJ 691 Timi�oara – Lipova) jude�ul Timi�, CF 400174, nr. 

cadastru Cc 215/9, suprafa��: 2354 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 

1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv T.V.A. (pret de evaluare) 
11 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren+construc�ii 

situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. I.C.Br�tianu, nr. 11A, jude�ul Mehedin�i, CF 
52336, nr. cadastru 575/2, suprafa�a: 900 mp. la pretul de pornire a licitatiei de 
1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 euro. (pret de evaluare)

Lichidator judiciar, 

Yna Consulting SPRL, 

prin reprezentant asociat coordonator ec. Motoi Gogu 

Consultant Insolven�� SPRL, 

prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu


