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Convocare Adunare Creditori 
Număr: 2374, data emiterii: 04.08.2014 

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, email: expertyna@yahoo.com, reprezentant lichidator 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 14.08.2014, ora 1430. 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 lichidatorului 
judiciar. 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea valorificării bunului imobil (Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Calea Cerneţului, 
nr. 23A, judeţul Mehedinţi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaţa: 21660 m.p.) aflat în garanţia creditorului Volksbank 
Romania SA cu rangul I respectiv creditorul Banca de Export Import a României Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-
creditor ipotecar din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitaţiei publice cu strigare la preţul 
diminuat cu 5% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare. 
2. Aprobarea valorificarii bunurilor imobile (1 - Clădire compusă din SAD1 situate la parter şi etaje, compus din 3 încăperi 
şi etaj situate în com. Dumbrăviţa, judeţul Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafaţă: 1646/3290 mp; 2 - 
Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, 
suprafaţa: 1452 mp; teren+construcţii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52297, nr. 
cadastru 814/18/1, suprafaţa: 643 mp; teren+construcţii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul 
Mehedinţi, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafaţă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafaţa: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. 
Dr.Tr.Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafaţa: 722 mp; 
teren+construcţii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafaţa: 6680 mp; 3 - Teren+construcţii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.Banoviţei, nr.11 jud.Mehedinţi, CF52299, nr. 
cadastru 1476/1, suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviţei, nr.11, jud.Mehedinţi, 
CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafaţa: 23800 mp; 4 - Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. 
Dumbrăviţa, judeţul Timiş, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafaţă: 2663 mp; 5 - SAD2 la parter şi 
etaj situate în com. Dumbrăviţa, judeţul Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafaţă: 1644/3290 mp; 6 - 
Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în com. Dumbrăviţa, judeţul Timiş, CF 401672(CF vechi 20272), 
nr. cadastru Cc215/10, suprafaţa: 2345 mp; 7 - Teren extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului judeţul 
Timiş, CF 400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafaţa: 10.000 mp; teren intravilan situat în comuna 
Ghiroda, str. Calea Lugojului, judeţul Timiş, CF 400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafaţă: 15.000 mp; 8 
- Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul Mehedinţi, CF 50155, nr. cadastru 500, suprafaţa: 20000 mp şi 
teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul Mehedinţi, CF 50156, nr. cadastru 551, suprafaţa: 20000 mp; 9 - 
Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, judeţul Timiş, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafaţă: 
2595 mp; 10 - Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, judeţul Timiş, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafaţă: 
2354 mp, 11 - Teren+construcţii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, CF 52336, nr. 
cadastru 575/2, suprafaţa: 900 mp) aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I din proprietatea debitorului SC C&C 
MH Confort SRL, prin metoda licitaţiei publice cu strigare la preţuri diminuate cu 5% faţă de preţul stabilit prin raportul de 
evaluare. 
3. Aprobarea valorificarii bunului imobil (Teren extravilan+constructii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7, judeţul 
Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafaţa: 5750/11500 m.p.) aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I 
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din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitaţiei publice cu strigare la preţul stabilit prin 
raportul de evaluare nr. 29/2013 întocmit de expert evaluator PFA Raban Aristide Iulian. 
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 sau expertyna@yahoo.com, site-ul www.consultant-insolventa.ro sau 
www.ynaconsulting.ro. 

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

Consultant Insolvenţă SPRL 


