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Convocare Adunare Creditori 

Num�r: 2398, data emiterii: 17.08.2014 

1.Date privind dosarul: Num�r dosar: 10265/30 anul 2012; Tribunal: Tribunalul Timi� Sec�ia a II - a Civil�, de Contencios 

Administrativ �i Fiscal;  

2.Arhiva/registratura instan�ei: Adresa: Arhiva Tribunalului Timi�; num�r de telefon: 0252/314211;0525/311506; 

Programul arhivei/registraturii instan�ei: 09
00

-13
00

3.Debitor: SC CCW Proiect SRL, cod de identificare fiscal�: 17900171; Sediul social: localitatea Timi�oara, str. Enric 

Baader, nr. 13, jude�ul Timi�, Num�r de ordine în registrul comer�ului J35/2769/2005;  

4.Subscrisele, Consultant Insolven�� SPRL; Sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, 

jude�ul Mehedin�i �i sediul procesual ales în Hinova, str. Calafatului, nr. 42, jude�ul Mehedin�i; Cod de identificare fiscal�: 

31215824, telefon 0742592183, fax 0252/354399; email:office@consultant-insolventa.ro, prin reprezentant Popescu Emil, 

act de identitate: CI serie MH nr. 333743, eliberat� de Pol. Mun. Dr. Tr. Severin, la data 04.10.2010; CNP: 1551005250566, 

�i Yna Consulting SPRLcod de identificare fiscal� RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta Tr. 

Severin, str. M�r��e�ti, nr. 18, jud. Mehedin�i, nume �i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan� juridic� Motoi 

Gogu în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CCW Proiect SRL, conform hot�rârii nr. 144 din data de 23.01.2014 

pronun�at� de Tribunalul Timi�, Sec�ia a II - a Civil�, de Contencios Administrativ �i Fiscal, în dosarul nr. 10265/30/2012, 

în temeiul art. 13 alin. (1), 14 �i 15 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolven�ei. 

Convoac� Adunarea Creditorilor Debitorului: SC CCW Proiect SRL  

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, 

jude�ul Mehedin�i în data de 22.08.2014, ora 12
00

. Creditorii pot fi reprezenta�i în cadrul adun�rii prin împuternici�i, cu 

procur� special� �i legalizat� sau, în cazul creditorilor bugetari �i a celorlalte persoane juridice, cu delega�ie semnat� de 

conduc�torul unit��ii. Creditorii pot vota �i prin coresponden��. Scrisoarea prin care se exprim� votul, semnat� de creditor, 

sau înscrisul în format electronic c�ruia i s-a încorporat, ata�at ori asociat semn�tura electronic� extins�, bazat� pe un 

certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pân� în ziua fixat� pentru exprimarea votului lichidatorului 

judiciar. 

Ordinea de zi: 

Prezentarea raportului privind fondurile ob�inute din lichidare �i din încasare de crean�e nr. 1 din data de 28.07.2014, 

precum �i a planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014 privind debitorul SC CCW Proiect SRL. 

Precizam faptul c� raportul privind fondurile ob�inute din lichidare �i din încasare de crean�e nr. 1 din data de 28.07.2014, 

precum �i planul de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014 privind debitorul SC CCW Proiect SRL sunt 

publicate pe site – urile lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la rubrica Dosare – CCW Proiect SRL pozi�iile 

2 – 3 si www.ynaconsulting.ro. 

Pentru alte informatii suplimentare, va puteti adresa lichidatorului judiciar societ��ile profesionale de insolven�� asociate 

prin contract Consultant Insolventa SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu �i Yna Consulting SPRL, prin asociat 

coordonator ec. Motoi Gogu cu sediul în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr. 7A, jud. Mehedinti, tel 0742592183, fax 

0252/354399, email: office@consultant-insolventa.ro, expertyna@yahoo.com. 

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


