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Convocare Adunare Creditori 
Număr: 2338, data emiterii: 18.07.2014 

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. Debitor: SC C&C MH Confort SRL, Cod de identificare fiscală 17044001, Sediul social: localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului: J25/460/2005. 
3. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
sediul social Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, 
Tel./ Fax 0252/328293, reprezentant administrator judiciar- asociat coordonator ec. Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă 
SPRL, sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare 
fiscală 31215824, nr. înregistrare RFO II - 0649, reprezentant lichidator judiciar - asociat coordonator ec. Popescu Emil, cu 
sediul ales pentru comunicări în Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel.0742592183; fax. 0252/328293; 
email: office@consultant-insolventa.ro. 
4. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin 
contract, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC C&C MH Confort SRL conform sentinţei nr. 487/09.09.2013 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
9465/101/2012, în temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Convoacă Adunarea Creditorilor debitorului: SC C&C MH Confort SRL 

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi în data de 24.07.2014, ora 1400. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură 
specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, 
sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului administratorului 
judiciar. 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunul imobil proprietate imobiliară 
apartament cu o cameră şi dependinţe situat în localitatea Timişoara, str. Lev Tosloi, nr. 13, parter, ap. 6, judeţul Timiş, 
CF:400684 – C1 – U13 din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare 
propus de lichidatorul judiciar. 
2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunul imobil proprietate imobiliară 
apartament cu o cameră şi dependinţe situat în localitatea Timişoara, str. Lev Tosloi, nr. 13, parter, ap. 7, judeţul Timis, 
CF:400684 – C1 – U17 din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare 
propus de lichidatorul judiciar. 
3. Aprobarea preţurilor pentru bunurile mobile (produse de balastieră situate la bazele de producţie din localităţile Dudaşi, 
Halânga şi Baloteşti) din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare 
propus de lichidatorul judiciar. 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar reprezentat de Yna Consulting SPRL - asociat 
coordonator Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPR - asociat coordonator Popescu Emil cu sediul ales pentru comunicări 
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252-328293, 0744528869, 0742592183; 0252354399, 
email:office@consultant-insolventa.ro. site:www.consultant-insolventa.ro. 
Rapoartele lichidatorului judiciar cu privire la bunurile descrise mai sus, precum şi regulamentele de valorificare aferente 
acestora sunt publicate pe site – urile lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la rubrica Dosare – C&C MH 
Confort SRL şi pe site – ul www.ynaconsulting.ro. 

Lichidator judiciar: societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract 
Yna Consulting SPRL 

Consultant Insolvenţă SPRL 


