
1 

 

Depunere rapoarte întocmite de lichidator judiciar în procedura de faliment 

Nr. 2348/24.07.2014 

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 9465/101 anul 2012, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de 

Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Adela Barbu 

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arhiva Tribunalului Mehedinţi; număr de telefon: 0252/208244; Programul 

arhivei/registraturii instanţei: 09
00

-13
00

 

3.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 Mehedin:i, Număr de ordine în registrul comerţului J25/460/2005;  
4.Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL; Sediul social: în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. 
C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi; 
Cod de identificare fiscală: 31215824, telefon 0742592183, fax 0252/354399; email:office@consultant-insolventa.ro, prin 
reprezentant ec. Popescu Emil, act de identitate: CI serie MH nr. 333743, eliberată de Pol. Mun. Dr. Tr. Severin, la data 
04.10.2010; CNP: 1551005250566 şi Yna Consulting SPRLcod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II 
- 0213, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5.Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC C&C MH Confort 
SRL în temeiul: Art. 21 alin. 1, comunică: - Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor 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 lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea privind 

procedura insolvenţei nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL: 
Număr dosar: 9465/101 anul 2012, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal; Judecător-sindic: Adela Barbu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL,  
Debitor: SC C&C MH Confort SRL. 
Menţiuni privind descrierea modului în care a lichidator judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna iulie 2014 
Subscrisele, Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL, lichidator judiciar, al SC C&C MH Confort SRL, cod 
identificare fiscală 17044001, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/460/2005, aflată în procedura de 
faliment în dosar nr. 9465/101/2012, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura de 
insolvenţă, depun următorul hotărâre a adunării creditorilor: 
Nr. înreg. FN/24.07.2014 

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 24.07.2014 
Debitor: SC C&C MH Confort SRL 
Sediul:. Dr. Tr. Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 11A, 
judeţul 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 7 0 7 2 0 1 4 

Adunarea creditorilor a fost convocata de lichidatorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. 
(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi. 

1 4 0 0 

Ordine de zi 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL:  
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 Timis, 
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 
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propus de lichidatorul judiciar. 

Desfăşurarea Şedinţei Adunarii Creditorilor 
Participare: 
Au trimis vot sau au fost prezenti următorii creditori: 
A fost prezent reprezentantul DGRFP Craiova - AJFP Mehedinti, domnul Popescu Aurel creditor garantat ce detine un 
procent de 3,10929% din totalul creanţelor, si creditor bugetar ce detine un procent de 0.88394% din totalul creanţelor. 
A fost prezent reprezentantul U.A.T. Dr.Tr.Severin, doamna Bostina Maria creditor bugetar ce detine un procent de 
0.05557% din totalul creanţelor. 
A trimis punct de vedere scris (adresa nr.737/23.07.2014) Volksbank SA creditor garantat ce deţine un procent de 
0,67081% din totalul creanţelor. 
A trimis punct de vedere scris (adresa nr.19378/23.07.2014) Piraeus Bank Romania SA creditor garantat ce deţine un 
procent de 6.32251% din totalul creanţelor. 
A trimis punct de vedere scris (adresa nr.DRPC 2712/23.07.2014) BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 
25.02227% din totalul creanţelor. 
A trimis punct de vedere scris (adresa nr.8986/24.07.2014) Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA- atat in 
nume si cont propriu – (creditor garantat ce deţine un procent de 4.21275% din totalul creanţelor), cat si in numele Statului 
Roman – (creditor garantat ce deţine un procent de 16.45394% din totalul creanţelor). 

Cvorum: 
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. (1) şi (2), 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, au transmis puncte de vedere creditorii ale căror creanţe însumate 
reprezintă 56,73108% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la 
Tabelul definitiv consolidat rectificat II al creanţelor depus la grefa Tribunalului Mehedin:i, drept pentru care se trece la 
discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi. 

Discutarea ordinii de zi: 
Conform procesului – verbal al şedinţei FN din data de 24.07.2014. 

Hotărâri: 
1. Adunarea creditorilor cu un procent de 92.96112% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv cu un procent de 52.73785% din totalul masei credale (vot impotriva 3.99323% din totalul 
creantelor inscrise la masa credala) aproba raportul lichidatorului judiciar precum şi regulamentul de valorificare propus cu 
amendamentele ( referitor art.17 din regulament) propuse de creditorul garantat BCR SA astfel: 
a). Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 2/luna. Pretul de pornire al licitatiilor va fi de 100% din pretul 
stabilit prin raportul de evaluare. 
b). Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia publicatiei de vanzare. 
c). Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pret oferit, care nu poate fi la un nivel mai mic decat cel de pornire. 
d). Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti,  pretul va fi ridicat pana cand unul dintre participanti 
accepta pretul di nimeni nu ofera un pret mai mare. 
e). Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai sus, atnci se va convoca o noua adunare pentru 
stabilirea unui nou pret de pornire al licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de vanzare. 
f). Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza in strategia de valorificare aprobata va fi supusa 
atentiei creditorilor spre eventuala aprobare. 
2. Adunarea creditorilor cu un procent de 92.96112% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv cu un procent de 52.73785% din totalul masei credale (vot impotriva 3.99323% din totalul 
creantelor inscrise la masa credala) aproba raportul lichidatorului judiciar precum şi regulamentul de valorificare propus cu 
amendamentele ( referitor art.17 din regulament) propuse de creditorul garantat BCR SA astfel: 
a). Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 2/luna. Pretul de pronire al licitatiilor va fi de 100% din pretul 
stabilit prin raportul de evaluare. 
b). Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia publicatiei de vanzare. 
c). Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pret oferit, care nu poate fi la un nivel mai mic decat cel de pornire. 
d). Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti,  pretul va fi ridicat pana cand unul dintre participanti 
accepta pretul di nimeni nu ofera un pret mai mare. 
e). Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai sus, atnci se va convoca o noua adunare pentru 
stabilirea unui nou pret de pornire al licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de vanzare. 
f). Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza in strategia de valorificare aprobata va fi supusa 
atentiei creditorilor spre eventuala aprobare. 
3.Adunarea creditorilor cu un procent de 92.96112% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv cu un procent de 52.73785% din totalul masei credale (vot impotriva 3.99323% din totalul 
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creantelor inscrise la masa credala) aproba raportul lichidatorului judiciar precum şi regulamentul de valorificare propus cu 
amendamentele ( referitor art.17 din regulament) propuse de creditorul garantat BCR SA astfel: 
a). Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 1/saptamana. Pretul de pronire al licitatiilor va fi : 
b). De 100% din pretul stabilit prin Nota de evaluare intocmita de catre ing. Victor Mihail Cugut, doar in cazul in care 
stocul de produse de balastiera se vinde” in bloc” ( adica tot stocul de balastru, tot stocul de nisip s.a.m.d.) 
c). In caz de vanzare cu amanuntul ( per cantitate solicitata de cumparator), pretul de pornire va fi pentru balast de 4/tona, 
iar nisipul si diferote sorturi ( 0-31) cu pretul minim de 24/tona fara TVA. 
d). Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia publicatiei de vanzare. 
e). Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pet oferit, care nu poate fi la un nivel mai mic decat cel de ponire. 
f). Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti, pretul va fi ridicat pana cand unul dintre participanti accepta 
pretul si nimeni nu ofera un pret mai mare. 
g). Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai sus, atunci se va convoca o noua adunare pentru 
stabilirea unui nou pret de pornire al licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de vanzare. 
h). Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza in strategia de valorifcare aprobata va fi supusa 
atentiei creditorilor spre eventuala aprobare. 

Număr de exemplare: 
Prezenta hotărâre a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar, 1 exemplar pentru a fi 
depus la dosarul cauzei şi 1 exemplar pentru a fi afişat la uşa instanţei. 
Preşedinte de şedinţă 
Popescu Emil 

Lichidator judiciar asociat prin reprezentant Consultant Insolvenţă SPRL 


