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Notificare 

 privind raportul asupra fondurilor ob�inute din lichidare �i din încasare de crean�e precum �i a planului de distribuire 

Nr. 2400/18.08.2014 

1.Date privind dosarul: Num�r dosar: 10265/30 Anul 2012, Tribunal: Tribunalul Timi� Sec�ia Comercial�; Judec�tor-sindic: 

Cristina Cr�ciun 

2.Arhiva/registratura instan�ei: Adresa: Timi�oara, P-�a �epe� Vod�, nr.2, jud. Timi�; num�r de telefon: 0256/448044; Programul 

arhivei/registraturii instan�ei: 09
00

-13
00

3.Debitor: SC CCW Proiect SRL, Cod identificare fiscal�: 17900171; Sediul social: localitatea Timi�oara, str. Enric Baader, nr. 13, 

jude�ul Timi�; Num�r de ordine în registrul: J35/2769/2005;

4.Lichidator judiciar asociat: Consultant Insolven�� SPRL; Cod de identificare fiscal�: 31215824; Sediul social Dr. Tr. Severin, str. 

Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1 jude�ul Mehedin�i �i sediul procesual ales în Municipiul Drobeta Tr. Severin, str. 

Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i; Num�r Tel/Fax 0742592183; 0252/354399;email: office@consultant-insolventa.ro; 

reprezentat de ec. Popescu Emil �i Yna Consulting SPRL cod de identificare fiscal� RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 

sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. M�r��e�ti, nr. 18, jud. Mehedin�i, Tel/Fax 0252/328293, email:expertyna@yahoo.com, 

reprezentant ec. Motoi Gogu. 

Subscrisele: Consultant Insolven�� SPRL �i Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar îns�rcinat cu conducere în tot a 

activit��ii debitorului, conform sentin�ei pronun�at� de Tribunalul Timi�, Sec�ia Comercial�, în dosarul 10265/30/2012, prin care s-

a deschis procedura prev�zut� de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven�ei, împotriva debitorului SC CCW Proiect SRL, în 

temeiul art. 122 alin. (2) �i urm�toarele din Legea privind procedura insolventei nr. 85/2006,  

Notific�: 

La data de 18.08.2014, lichidatorul judiciar a înregistrat la grefa Tribunalului Timis Raportul asupra fondurilor ob�inute din 

lichidare �i din încasarea de crean�e nr. 1/28.07.2014 �i Planul de distribuire între creditori nr. 1/28.07.2014. 

Informa�ii suplimentare: 

 - O copie de pe Raportul asupra fondurilor ob�inute din lichidare �i din încasarea de crean�e nr. 1/28.07.2014, precum �i de pe 

Planul de distribuire între creditori nr. 1/28.07.2014 a fost afi�at� la u�a Tribunalului Timis la data de 18.08.2014. 

 - Creditorii sau comitetul creditorilor poate formula contesta�ii la raport �i la plan în termen de 15 zile de la afi�are.  

 - O copie de pe contesta�ie se comunic�, de urgen��, lichidatorului judiciar. 

Pentru alte informa�ii suplimentare v� pute�i adresa lichidatorului judiciar societa�ile profesionale de insolven�� asociate prin 

contract Consultant Insolven�� SPRL �i Yna Consulting SPRL cu sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. 

Z�br�u�ului, nr. 7A, jude�ul Mehedin�i, telefon 0742592183 sau 0252/354399, email:office@consultant-insolventa.ro, 

expertyna@yahoo.com.

Lichidator judiciar, Consultant Insolven�� SPRL, prin ec. Emil Popescu 


