
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 2662, data emiterii: 08.09.2014

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. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. 

Mehedinţi, tel: 0252/208244.

3. Debitor: SC C&C MH Confort SRL, cod de identificare fiscală 17044001, sediul social în 

Drobeta-Turnu-Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 11 A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul 

comerţului J25/460/2005.

4. Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. 

înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 

Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, 

reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social în Drobeta-Turnu- 

Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 

31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu 

Emil, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 

Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.

5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, societăţi profesionale de 

insolvenţă asociate prin contract, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC C&C MH 

Confort SRL conform sentinţei nr. 487/2013 din data de 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. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 

administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei 

în condiţiile art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr de 

40 (patruzeci) 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 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 

efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în 

averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru

debitoarea SC C&C MH Confort SRL 

Număr dosar: 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II -  a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Adela Barbu 

Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 

Debitor: SC C&C MH Confort SRL

Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

10237/28.05.2014 a raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi 

justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 1713, din data de 26.05.2014. 

în vederea expunerii pe piaţă a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL, lichidatorul judiciar a comandat la firma specializată -  Zonadepublicitate SRL, 

bannere, care au fost amplasate la locuri cu vizibilitate mărită. Pentru confecţionarea bannere-lor s-a 

achitat cu factura nr. 192 din data de 23.06.2014 suma de 20.751,40 lei, conform dovezii de plată 

anexate.

în conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA cu rangul I la preţuri diminuate 

cu 10% faţă de preţurile stabilite prin raportul de evaluare, după cum urmează:

1 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BRD SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II, 

si creditorului Banca de Export Import a României Eximbank SA cu rangul III * Teren+construcţii 

situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 44, judeţul Mehedinţi, CF 54800, nr. 

cadastru 991/1, suprafaţa: 9192 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin,



str.Banoviţei, nr.44, judeţul Mehedinţi, CF 54798, nr. cadastru 991/2, suprafaţă: 4884 mp; 

teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviţei, nr.44, judeţul Mehedinţi, CF 

54797, nr. cadastru 991/3, suprafaţa: 1913 mp * la preţul de pornire a licitaţiei de 1.591.200,00 lei 

echivalentul a 360.180,00 euro;

2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BRD SA cu rangul I * magazin comercial situat în 

loc. Vânju Mare, str. Republicii, nr. 4, judeţul Mehedinţi, CF 50382-C1, nr. cadastru 328/A/C1 *, la 

preţul de pornire a licitaţiei de 248.304,60 lei echivalentul a 59.986,20 euro exclusiv T.V.A. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 23.05.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform 

dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 06.06.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info,drobetaturnuseverin.olx.ro şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 20.05.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 06.06.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 06.06.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD 

SA cu rangul I nu au fost valorificate din lispă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA la preţuri diminuate cu 10% faţă 

de preţurile stabilite prin raportul de evaluare, prin afişarea anunţului de licitaţie la data de

06.06.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 

nr. 7A, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi 

conform dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 20.06.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info,drobetaturnuseverin.olx.ro şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 20.06.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 20.06.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD 

SA cu rangul I nu au fost valorificate din lispă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA la preţuri diminuate cu 10% faţă 

de preţurile stabilite prin raportul de evaluare, prin afişarea anunţului de licitaţie la data de

20.06.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 

nr. 7A, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al
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lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi 

conform dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.07.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info,drobetaturnuseverin.olx.ro şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 04.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 04.07.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD 

SA cu rangul I nu au fost valorificate din lispă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA la preţuri diminuate cu 10% faţă 

de preţurile stabilite prin raportul de evaluare, prin afişarea anunţului de licitaţie la data de

04.07.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 

nr. 7A, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi 

conform dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 18.07.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info,drobetaturnuseverin.olx.ro şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul local Infostar din data de 17.07.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 18.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 18.07.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD 

SA cu rangul I nu au fost valorificate din lispă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA la preţuri diminuate 

cu 20% faţă de preţurile stabilite prin raportul de evaluare, prin afişarea anunţului de licitaţie la data 

de 18.07.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 

nr. 7A, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi 

conform dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 06.08.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.mercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM.ro,www.Piata.ro, şi 

site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 06.08.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 06.08.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD 

SA cu rangul I nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi.



Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA la preţuri diminuate cu 20% faţă 

de preţurile stabilite prin raportul de evaluare, prin afişarea anunţului de licitaţie la data de

06.08.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 

nr. 7A, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi 

conform dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 21.08.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.mercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM.ro,www.Piata.ro, şi 

site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 21.08.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 21.08.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD 

SA cu rangul I nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA la preţuri diminuate cu 20% faţă 

de preţurile stabilite prin raportul de evaluare, prin afişarea anunţului de licitaţie la data de

21.08.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 

nr. 7A, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi 

conform dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.09.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.mercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM.ro,www.Piata.ro, şi 

site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

De asemenea anunţul de licitaţia a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 29.08.2014 precum şi în ziarul local Infostar din data de 28.08.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 04.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 04.09.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD 

SA cu rangul 1 nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA la preţuri diminuate 

cu 20% faţă de preţurile stabilite prin raportul de evaluare, prin afişarea anunţului de licitaţie la data 

de 04.09.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 

nr. 7A, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi 

conform dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 25.09.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.mercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM.ro,www.Piata.ro, şi 

site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.
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Licitaţia a fost organizată la data de 25.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

în conformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a procedat la 

expunerea pe piaţă a bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate 

în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I după cum urmează:

1 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 

Clădire compusă din SAD1 situat la parter şi etaje, compus din 3 încăperi şi etaj situat în com. 

Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul 

Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/1, suprafaţă: 1646/3290 mp, Ia preţul de pornire a 

licitaţiei de 715.651,00 lei, echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A.

2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 

Teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 

52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafaţa: 1452 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu- 

Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafaţa: 643 

mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, 

CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafaţă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Drobeta- 

Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafaţa: 

3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul 

Mehedinţi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafaţa: 722 mp; teren+construţii situate în loc. 

Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 

suprafaţa: 6680 mp la preţul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 

euro.

3 - Bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca de Export 

Import a României Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcţii 

situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviţei, n r.ll jud.Mehedinţi, CF52299, nr. cadastru 

1476/1, suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, 

n r.ll, jud. Mehedinţi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafaţa: 23800 mp la preţul de pornire a 

licitatiei de 3.287.000,00 lei echivalentul a 752.200,00 euro.

4 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei 

ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401670(CF vechi 4069), 

nr. cadastru Cc 215/16, suprafaţă: 2663 mp la preţul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei 

echivalentul a 323.800,00 euro exclusiv T.V.A.

5 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

SAD2 la parter şi etaj situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 

691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafaţă: 

1644/3290 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro 

exclusiv T.V.A.

6 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei 

ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401672(CF vechi 

20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafaţa: 2345 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.066.860,00 

lei echivalentul a 242.800,00 euro exclusiv T.V.A.

7 - Bunul imobil aflat in garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - 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, la preţul 

de pornire a licitaţiei de 4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro exclusiv T.V.A.

8 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

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 la preţul de pornire a licitaţiei de 3.060.900,00 lei 

echivalentul a 702.900,00 euro.



9 Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I- Teren+construcţii situate în corn. 

Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul 

Timiş, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafaţă: 2595 mp, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A.

10 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II

- Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafaţă: 2354 mp, la preţul 

de pornire a licitaţiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv T.V.A.

11 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren+construcţii situate în 

loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. l.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi, CF 52336, nr. cadastru 

575/2, suprafaţa: 900 mp. la preţul de pornire a licitaţiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a

339.000,00 euro.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 10.06.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform 

dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 26.06.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info,drobetaturnuseverin.olx.ro şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 26.06.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 26.06.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile aflate în garanţia creditorului BCR rang 1 nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile aflate în garanţia 

creditorului BCR SA cu rangul I după cum urmează:

1 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 

Clădire compusă din SAD1 situat la parter şi etaje, compus din 3 încăperi şi etaj situat în com. 

Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul 

Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/1, suprafaţă: 1646/3290 mp, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 715.651,00 lei, echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A.

2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 

Teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 

52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafaţa: 1452 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu- 

Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafaţa: 643 

mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, 

CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafaţă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Drobeta- 

Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafaţa: 

3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul 

Mehedinţi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafaţa: 722 mp; teren+construţii situate în loc. 

Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 

suprafaţa: 6680 mp la preţul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 

euro.

3 - Bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca de Export 

Import a României Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcţii 

situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviţei, n r.ll jud.Mehedinţi, CF52299, nr. cadastru 

1476/1, suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, 

n r.ll, jud. Mehedinţi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafaţa: 23800 mp la preţul de pornire a 

licitatiei de 3.287.000,00 lei echivalentul a 752.200,00 euro.
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4 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei 

ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401670(CF vechi 4069), 

nr. cadastru Cc 215/16, suprafaţă: 2663 mp la preţul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei 

echivalentul a 323.800,00 euro exclusiv T.V.A.

5 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

SAD2 la parter şi etaj situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 

691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafaţă: 

1644/3290 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro 

exclusiv T.V.A.

6 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei 

ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401672(CF vechi 

20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafaţa: 2345 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.066.860,00 

lei echivalentul a 242.800,00 euro exclusiv T.V.A.

7 - Bunul imobil aflat in garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - 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, la preţul 

de pornire a licitaţiei de 4.569.000,00 Iei echivalentul a 1.049.300,00 euro exclusiv T.V.A.

8 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

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 la preţul de pornire a licitaţiei de 3.060.900,00 lei 

echivalentul a 702.900,00 euro.

9 Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I- Teren+construcţii situate în com. 

Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul 

Timiş, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafaţă: 2595 mp, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A.

10 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II

- Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafaţă: 2354 mp, la preţul 

de pornire a licitaţiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv T.V.A.

11 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren+construcţii situate în 

loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi, CF 52336, nr. cadastru 

575/2, suprafaţa: 900 mp. la preţul de pornire a licitaţiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a

339.000,00 euro.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 26.06.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform 

dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 28.07.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info,drobetaturnuseverin.olx.ro şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 28.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 28.07.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile aflate în garanţia creditorului BCR rang 1 nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi.
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Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului Piraeus Bank SA după cum 

urmează:

Bunul imobil aflat în garanţia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul

11 *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei 

ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), 

nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro 

(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 23.05.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 17.06.2014 orele 1300 a fost publicat pe site -  urile : 

w w w . l o c b u n . r o , w w w . o l x . r o , w w w . v a n d . r o , w w w . p i a t a T M . r o , www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 17.06.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 17.06.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 

imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta 

fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 

4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C MH 

Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 

Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 

protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 

suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul 

BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie Ia data de 25.06.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 18.07.2014 orele 1300 a fost publicat pe site -  urile : 

w w w . l o c b u n . r o , w w w . o l x . r o , w w w . v a n d . r o , w w w . p i a t a T M . r o , www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 18.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 18.07.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 

imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta 

fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 

4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C MH 

Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 

Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de



protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 

suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul 

BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 25.06.2014 Ia sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 18.07.2014 orele 1300 a fost publicat pe site -  urile : 

w w w . l o c b u n . r o , w w w . o l x . r o , w w w . v a n d . r o , w w w . p i a t a T M . r o , www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 18.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 18.07.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 

imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta 

fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 

4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C MH 

Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 

Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 

protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 

suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul 

BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 18.07.2014 Ia sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 31.07.2014 orele 1300 a fost publicat pe site -  urile : 

w w w . l o c b u n . r o , w w w . o l x . r o , w w w . v a n d . r o , w w w . p i a t a T M . r o , www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 31.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 31.07.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 

imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta 

fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 

4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C MH 

Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 

Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 

protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 

suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul 

BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A.



Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 31.07.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 14.08.2014 orele 1300 a fost publicat pe site -  urile : 

w w w . l o c b u n . r o , w w w . o l x . r o , w w w . v a n d . r o , w w w . p i a t a T M . r o , www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 11.08.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 14.08.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 14.08.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 

imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta 

fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 

4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C MH 

Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 

Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 

protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 

suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul 

BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 14.08.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 27.08.2014 orele 1300 a fost publicat pe site -  urile : 

w w w . l o c b u n . r o , w w w . o l x . r o , w w w . v a n d . r o , w w w . p i a t a T M . r o , www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 11.08.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 27.08.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 27.08.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 

imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta 

fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 

4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C MH 

Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 

Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 

protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 

suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul 

BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A.



Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 27.08.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.09.2014 orele 1300 a fost publicat pe site -  urile : 

w w w . l o c b u n . r o , w w w . o l x . r o , w w w . v a n d . r o , w w w . p i a t a T M . r o , www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insoIventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 29.08.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 04.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 04.09.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 

imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta 

fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 

4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C MH 

Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 

Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 

protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 

suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul 

BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 04.09.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Mnaiu, nr. 20, bl. K.M4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 25.09.2014 orele 1300 a fost publicat pe site -  urile : 

w w w . l o c b u n . r o , w w w . o l x . r o , w w w . v a n d . r o , w w w . p i a t a T M . r o , www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 25.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului Volksbank Romania SRL după 

cum urmează:

-Bunul imobil 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 * 

Teren extravilan+constructii situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, 

judeţul Mehedinţi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaţa: 21660 mp* la preţul de pornire a licitaţiei 

de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 29.05.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului



judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 12.06.2013 privind bunul imobil *Teren 

extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* 

a fost publicat pe site -  urile : www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro, 

www.piataTM .ro,www.Piata.ro,www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 12.06.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 12.06.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunurile 

imobile aflate în garanţia creditorului Volksbank Romania SRL rang I, respectiv creditorul Banca 

de Export Import a României Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor ipotecar nu au fost 

valorificate din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului Volksbank Romania SRL după cum 

urmează:

-Bunul imobil 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 * 

Teren extravilan+constructii situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, 

judeţul Mehedinţi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaţa: 21660 mp* la preţul de pornire a licitaţiei 

de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 26.06.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform 

dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 28.07.2013 privind bunul imobil *Teren 

extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* 

a fost publicat pe site -  urile : www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro, 

www.piataTM .ro,www.Piata.ro,www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 28.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 28.07.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunurile 

imobile aflate în garanţia creditorului Volksbank Romania SRL rang I, respectiv creditorul Banca 

de Export Import a României Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor ipotecar nu au fost 

valorificate din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului ANAF cu rangul I după cum 

urmează:

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren extravilan+construcţii situat 

în comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, 

suprafaţa: 5750/11500 mp* la preţul de pornire a licitaţiei de 1.337.168,50 lei.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 26.05.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 25.06.2014 privind bunul imobil *Teren 

extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi*
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a fost publicat pe site -  urile : www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro, 

www.piataTM .ro,www.Piata.ro,www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 25.06.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 25.06.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunurile 

imobile aflate în garanţia creditorului ANAF nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului ANAF după cum urmează:

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren extravilan+construcţii situat 

în comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, 

suprafaţa: 5750/11500 mp* la preţul de pornire a licitaţiei de 1.337.168,50 lei.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 25.06.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 29.07.2013 privind bunul imobil *Teren 

extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* 

a fost publicat pe site -  urile : www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro, 

www.piataTM .ro,www.Piata.ro,www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 29.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 29.07.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că Bunul 

imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren extravilan+construcţii situat în 

comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, 

suprafaţa: 5750/11500 mp* nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

în temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la 

convocarea Adunării Creditorilor având la ordinea de zi:

„1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la demersurile efectuate pentru 

valorificarea bunului imobil aflat în garanţia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I din 

proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de vânzare propus 

respectiv licitaţie publică cu strigare.

2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la demersurile efectuate pentru 

valorificarea bunurilor imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I din proprietatea 

debitorului SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de vânzare propus respectiv 

licitaţie publică cu strigare11, şedinţa urmând să aibă loc la biroul lichidatorului judiciar din 

localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, la data de 27.05.2014, 

ora 1430.

Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

9472/19.05.2014.

De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, precum şi rapoartele lichidatorului judiciar au fost 

publicate pe site-urile lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant- 

insolventa.ro.

La data de 27.05.2014, ora 1430 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL, având la ordinea de zi:

„1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la demersurile efectuate pentru 

valorificarea bunului imobil aflat în garanţia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I din 

proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de vânzare propus 

respectiv licitaţie publicăcu strigare.



2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la demersurile efectuate pentru 

valorificarea bunurilor imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I din proprietatea 

debitorului SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de vânzare propus respectiv 

licitaţie publică cu strigare“

La şedinţa Adunării Creditorilor s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. UAT Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Avram lancu, creditor bugetar ce deţine un 

procent de 0,05557% din totalul creanţelor;

2. DGRFP Craiova -  AJFP Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, creditor garantat ce 

deţine un procent de 3,10929% din totalul creanţelor şi creditor bugetar ce deţine un procent de

0 .88394 . din totalul creanţelor.

Au trimis punct de vedere scris următorii creditori:

1. Banca de Export-Import a României Eximbank SA -  în nume şi cont propriu, punct de vedere 

scris cu adresa nr. 6593/27.05.2014, creditor garantat ce deţine un procent de 4,21275% din totalul 

creanţelor;

2. Banca de Export-Import a României Eximbank SA -  în numele Statului Român, punct de vedere 

scris cu adresa nr. 6593/27.05.2014, creditor garantat ce deţine un procent de 16,45394% din totalul 

creanţelor;

3. BCR SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 2459/27.05.2014, creditor garantat ce deţine un 

procent de 25,02227% din totalul creanţelor;

4. Volksbank România SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 480/26.05.2014, creditor garantat ce 

deţine un procent de 0,67081% din totalul creanţelor.

Adunarea Creditorilor cu un procent de 50,96966% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei 

care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 25,69308% din totalul masei credale 

a hotărât prorogarea discuţiei/votului acestui punct de pe ordinea de zi pentru o şedinţă ulterioară a 

Adunării Creditorilor, care să permită o analiză aprofundată a propunerilor lichidatorului judiciar. 

Procesul verbal încheiat cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 27.05.2014 ora 1400 

a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 29.05.2014, conform dovezii anexate.

De asem enea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului 

jud iciar w w w .ynaconsulting.ro şi VAVw.consultant-insolventa.ro.

în aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea 85/2006 privind proecdura insolvenţei lichidatorul 

judiciar a convocat la data de 29.05.2014, ora 1430 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 

nr. 7A, judeţul Mehedinţi adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL, având la 

ordinea de zi:

„1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare a bunurilor mobile 

obiecte de inventar din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a 

regulamentului de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare propuse.

2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare a bunurilor mobile 

mijloace fixe din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de 

vânzare corespunzător modalităţii de vânzare propuse.“

La şedinţa Adunării Creditorilor s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. UAT Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Avram lancu, creditor bugetar ce deţine un 

procent de 0,05557% din totalul creanţelor;

2. DGRFP Craiova -  AJFP Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, creditor garantat ce 

deţine un procent de 3,10929% din totalul creanţelor şi creditor bugetar ce deţine un procent de

0 .88394 . din totalul creanţelor.

Au trimis punct de vedere scris următorii creditori:

1. BCR SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 2474/29.05.2014, creditor garantat ce deţine un 

procent de 25,02227% din totalul creanţelor;

2. Volksbank România SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 499/29.05.2014, creditor garantat ce 

deţine un procent de 0,67081% din totalul creanţelor.

Lichidatorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL împreună cu creditorii 

prezenţi, au constatat faptul că Adunarea Creditorilor nu poate avea loc din lipsă de cvorum.

Procesul verbal încheiat cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 29.05.2014 ora 1400 

a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 02.06.2014, conform dovezii anexate.
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De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului 

judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Lichidatorul judiciar a procedat la încheierea actulului adiţional nr. 156/09.06.2014 la contractul de 

prestări servicii pază nr 116/06.05.2014 cu SC Agenţia de Pază 93 Guard Security SRL, prin care s- 

au dispus următoarele:

- începând cu data de 09.06.2014, societatea de pază, va sigura securitatea tuturor locaţiilor 

beneficiarului de pe raza judeţului Timiş şi Mehedinţi, mai puţin locaţia din Drobeta-Turnu-Severin, 

str. l.C. Brătianu, nr. 11, jud. Mehedinţi (spaţiu birouri) şi locaţia din Vânju Mare, str. Republicii, 

nr. 4, jud. Mehedinţi (spaţiu comercial);

- toate celelalte locaţii care vor fi păzite de către SC Agenţia de Pază 93 Guard Security SRL, vor fi 

anexate la prezentul act adiţional şi vor face parte integrantă din Contractul de Prestări Servii Pază 

nr. 116/06.05.2014.

Raportat la dispoziţiile art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei lichidatorul judiciar 

a procedat la reconvocarea Adunării Creditorilor având la ordinea de zi:

„1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare a bunurilor mobile 

obiecte de inventar din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a 

regulamentului de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare propuse.

2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare a bunurilor mobile 

mijloace fixe din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de 

vânzare corespunzător modalităţii de vânzare propuse“, şedinţa urmând să aibă loc la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 

Mehedinţi, la data de 11.06.2014, ora 1500.

Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10634 

din data de 04.06.2014.

De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, precum şi rapoartele lichidatorului judiciar au fost 

publicate pe site-urile lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant- 

insolventa.ro.

La data de 11.06.2014, ora 1500 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL, având la ordinea de zi: „1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la 

raportul de evaluare a bunurilor mobile obiecte de inventar din patrimoniul debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL, precum şi a regulamentului de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare propuse. 

2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare a bunurilor mobile 

mijloace fixe din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de 

vânzare corespunzător modalităţii de vânzare propuse“.

La şedinţa Adunării Creditorilor s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. UAT Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Avram Iancu, creditor bugetar ce deţine un 

procent de 0,05557% din totalul creanţelor.

Au trimis punct de vedere scris următorii creditori:

1. BCR SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 2575/11.06.2014, creditor garantat ce deţine un 

procent de 25,02227%) din totalul creanţelor;

2. Volksbank România SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 536/11.06.2014, creditor garantat ce 

deţine un procent de 0,67081% din totalul creanţelor;

3. Piraeus Bank, punct de vedere scris cu adresa nr. 536/11.06.2014, creditor garantat ce deţine un 

procent de 6,32251% din totalul creanţelor.

Adunarea Creditorilor cu un procent de 80,286% din totalul creanţelor prezente aprobă raportul 

lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare a bunurilor mobile mijloace fixe din 

patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

De asemenea, Adunarea Creditorilor, cu un procent de 78,021% din totalul creanţelor prezente 

aprobă regulamentul de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare propuse, cu următoarele 

amendamente (referitor art. 19 din Regulament):

a) se vor organiza licitaţii timp de 4 luni, cu frecvenţa de 2/lună. Preţul de pornire a licitaţiilor va fi 

de 100%) din preţul stabilit din raportul de evaluare;

b) fiecare licitaţie va avea loc cel mai devreme în 5 zile de la apariţia publicaţiei de vânzare;



c) bunurile vor fi vândute la cel mai bun preţ oferit, care nu poate fi la un nivel mai mic decât cel de 

pornire;

d) dacă preţul de pornire este oferit de mai mulţi participanţi, preţul va fi ridicat până când unul 

dintre participanţi acceptă preţul şi nimeni nu oferă un preţ mai mare;

e) dacă bunurile nu vor fi valorificate în condiţiile de mai sus, atunci se va convoca o nouă adunare 

pentru stabilirea unui nou preţ de pornire a licitaţiilor sau pentru a aproba o nouă strategie de

vânzare;

f) orice ofertă primită pentru bunurile respective care nu se încadrează în strategia de valorificare 

aprobată, va fi supusă atenţiei creditorilor spre eventuala aprobare.

Menţiuni creditor BCR SA: „De asemenea, BCR SA reiterează solicitările menţionate în punctul de 

vedere transmis cu ocazia Adunării Creditorilor din data de 29.05.2014:

- Având în vedere că în raportul actual privind propunerea de valorificare se face referire doar la 

evaluarea unor bunuri mobile mijloace fixe, altele decât cele în garanţia BCR, solicităm clarificări 

asupra situaţiei bunurilor mobile în integralitatea lor, precum şi comunicarea integral a actului de 

inventar încheiat în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 85/2006“.

Procesul verbal încheiat cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 11.06.2014 ora 1400 

a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 16.06.2014, conform dovezii anexate.

De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului 

judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 1994, din data de

16.06.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11564 din data de

18.06.2014.

în temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor având la ordinea de zi:

„1. Completarea comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL având în vedere 

criteriile prevăzute de art. 16 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, referitor 

la componenţa comitetului creditorilor;

2. Desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL“, şedinţa 

urmând să aibă loc la data de 19.06.2014 ora 1430 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea 

Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi.

Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

11215/12.06.2014, conform dovezii anexate.

De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, a fost publicată pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

La data de 19.06.2014, ora 1430 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL, având la ordinea de zi: „1. Completarea comitetului creditorilor debitoarei SC C&C 

MH Confort SRL având în vedere criteriile prevăzute de art. 16 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei, referitor la componenţa comitetului creditorilor;

2. Desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL“.

La şedinţa Adunării Creditorilor s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. UAT Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Avram lancu, creditor bugetar ce deţine un 

procent de 0,05557% din totalul creanţelor;

2. DGRFP Craiova -  AJFP Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, creditor garantat ce 

deţine un procent de 3,10929% din totalul creanţelor şi creditor bugetar ce deţine un procent de

0 .88394 . din totalul creanţelor.

Au trimis punct de vedere scris următorii creditori:

1. BCR SA, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC 2591/19.06.2014, creditor garantat ce deţine 

un procent de 25,02227% din totalul creanţelor;

2. Piraeus Bank, punct de vedere scris cu adresa nr. 13347/19.06.2014, creditor garantat ce deţine 

un procent de 6,32251% din totalul creanţelor;

3. Volksbank România SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 607/19.06.2014, creditor garantat ce 

deţine un procent de 0,67081% din totalul creanţelor;

4. Conar SA, punct de vedere scris cu adresa din data de 19.06.2014, creditor chirografar ce deţine 

un procent de 26,94863% din totalul creanţelor.



Adunarea creditorilor cu un procent de 60,2904% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care 

au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 37,99075% din totalul masei credale (vot 

împotriva 39,7096% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 

scris, respectiv 25,02227% din totalul creanţelor înscrise la masa credală) votează pentru 

completarea comitetului creditorilor având în vedere criteriile prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. 

(4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, referitor la componenţa comitetului 

creditorilor.

Adunarea creditorilor cu un procent de 49,1921% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care 

au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 30,99743%) din totalul masei credale (vot 

împotriva 11,0983%) din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 

scris, respectiv 6,99332% din totalul creanţelor înscrise la masa credală) votează pentru desemnarea 

în calitate de membru a comitetului creditorilor pe creditorul bugetar DGRFP Craiova -  A.J.F.P. 

Mehedinţi în locul creditorului RAAN.

Adunarea creditorilor cu un procent de 88,9017% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care 

au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 56,01970.% din totalul masei credale, 

votează pentru amânarea alegerii preşedintelui comitetului creditorilor în prima şedinţă a 

comitetului creditorilor.

Procesul verbal încheiat cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 19.06.2014 ora 1430 

a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 20.06.2014, conform dovezii anexate.

De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului 

judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 2083, din data de

20.06.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12336/30.06.2014, 

conform dovezii anexate.

în urma finalizării operaţiunii de evaluare a activelor de tipul bunuri mobile aflate în proprietatea 

SC C&C MH Confort SRL, lichidatorul judiciar a întocmit raportul lichidatorului judiciar cu privire 

la raportul de evaluare active de tipul bunurilor mobiledin proprietatea SC C&C MH Confort SRL 

şi regulamentul de vânzare propus de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile din proprietatea 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

în temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor având la ordinea de zi:

„1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare active de tipul 

bunurilor mobile din proprietatea SC C&C MH Confort SRL;

2. Aprobarea regulamentului de vânzare propus de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile din 

proprietatea SC C&C MH Confort SRL“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 08.07.2014 ora 1500 

la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 

Mehedinţi.

Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

12555/02.07.2014, conform dovezii anexate.

De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, a fost publicată pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

La data de 08.07.2014, ora 1500 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL, având la ordinea de zi: „1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la 

raportul de evaluare active de tipul bunurilor mobile din proprietatea SC C&C MH Confort SRL;

2. Aprobarea regulamentului de vânzare propus de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile din 

proprietatea SC C&C MH Confort SRL“.

La şedinţa Adunării Creditorilor s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. UAT Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Istodorescu Alin, creditor bugetar ce deţine un 

procent de 0,05557% din totalul creanţelor;

2. DGRFP Craiova -  AJFP Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, creditor garantat ce 

deţine un procent de 3,10929% din totalul creanţelor şi creditor bugetar ce deţine un procent de

0,88394% din totalul creanţelor.

Au trimis punct de vedere scris următorii creditori:



1. Volksbank România SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 652/04.07.2014, creditor garantat ce 

deţine un procent de 0,67081% din totalul creanţelor;

2. Banca de Export-Import a României Eximbank SA -  în nume şi cont propriu , punct de vedere 

scris cu adresa nr. 8311/08.07.2014, creditor garantat ce deţine un procent de 4,21275% din totalul 

creanţelor;

3. Banca de Export-Import a României Eximbank SA -  în numele Statului Român , punct de vedere 

scris cu adresa nr. 8311/08.07.2014, creditor garantat ce deţine un procent de 16,45394% din totalul 

creanţelor;

4. BCR SA, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC 2640/08.07.2014, creditor garantat ce deţine 

un procent de 25,02227% din totalul creanţelor.

Adunarea Creditorilor cu un procent de 50,36108%) din totalul creanţelor prezente sau dintre cei 

care au trimis punct de vedere scris, respectiv un procent de 25,38630% din totalul masei credale 

(vot împotrivă 25,02227% din totalul creanţelor înscrise la masa credală) aprobă raportul 

lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare active de tipul bunurilor mobile din 

proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

Adunarea Creditorilor cu un procent de 50,36108% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei 

care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 25,38630% din totalul masei credale 

(vot împotrivă 25,0227% din totalul creanţelor înscrise la masa credală) aprobă ca bunurile mobile 

din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL să fie valorificate prin licitaţie public cu 

strigare, astfel:

- prima serie de licitaţie va cuprinde 1 (una) şedinţă de licitaţie la preţul de pornire stabilit în 

raportul de evaluare la un termen de cel puţin 15 zile de la data publicării/afişării anunţului, urmând

2 (două) şedinţe de licitaţie la un termen de 15 zile între ele, la acelaşi preţ stabilit prin raporul de de 

evaluare;

- a doua serie va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţie începând de la 90% din preţul de pornire 

stabilit prin raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare între ele;

- a treia serie va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţie începând de la 80% din preţul de pornire 

stabilit prin raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare între ele;

- a parta serie va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţie începând de la 70% din preţul de pornire 

stabilit prin raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare între ele;

- a cincea serie va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţie începând de la 60% din preţul de pornire 

stabilit prin raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare între ele.

Procesul verbal încheiat cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 08.07.2014 ora 1500 

a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 14.07.2014, conform dovezii anexate.

De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului 

judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 2310, din data de

09.07.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13321/16.07.2014, 

conform dovezii anexate.

în temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor având la 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 Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jud. Timiş, CF 400684 -  CI -  U13 din patrimoniul 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 

Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, jud. Timiş, CF 400684 -  CI -  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", şedinţa urmând să aibă 

loc la data de 18.07.2014 ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu- 

Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi.



Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

13294/15.07.2014, conform dovezii anexate.

De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, a fost publicată pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

La data de 18.07.2014, ora 1500 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL, având la 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 Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jud. Timiş, CF 

400684 -  CI -- U13 din patrimoniul 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 

Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, jud. Timiş, CF 400684- C I  - U 17 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 judiciar44.

La şedinţa Adunării Creditorilor au trimis punct de vedere scris următorii creditori:

1. Volksbank România SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 703/17.07.2014, creditor garantat ce 

deţine un procent de 0,67081% din totalul creanţelor;

1. BCR SA, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC 2701/18.07.2014, creditor garantat ce deţine 

un procent de 25,02227% din totalul creanţelor.

Conform procesului verbal din data de 18.07.2014 lichidatorul judiciat a constatat faptuul că 

adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL nu este legal constituită, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, fiind prezenţi sau au 

trimis punct de vedere scris 23,88116% din totalul masei credale.

La data de 22.07.2014 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC C&C MH Confort 

SRL, prin lichidator judiciar, în calitate de vânzător şi SC Manon Lescaut Food SRL, în calitate de 

cumpărător, în baza procesului verbal de licitaţie nr. 162/21.05.2014 pentru bunul imobil 

„proprietate imobiliară de tip rezidenţial -  teren şi casă unifamilială- situată în localitatea Ghiroda, 

str. Nufărul, nr. 16, jud. Timiş, intabulată în CF nr. 401429 Ghiroda, cu nr. cadastral top. Cc 

174/6/1/1/2/c, compusă din: teren în proprietate în suprafaţă de 3.400 mp şi casă cu regim de 

înălţime P+M, cu aria construită de 468,40 mp, aria desfăşurată de 697,80 mp“. Contractul de 

vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr. 640/22.07.2014 la Biroul Individual Notarial Azoiţei 

loan Gabriel.

De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea facturii fiscale nr. 518947/07.07.2014 

pentru bunul imobil „proprietate imobiliară de tip rezidenţial -  teren şi casă unifamilială- situată în 

localitatea Ghiroda, str. Nufărul, nr. 16, jud. Timiş, intabulată în CF nr. 401429 Ghiroda, cu nr. 

cadastral top. Cc 174/6/1/1/2/c, compusă din: teren în proprietate în suprafaţă de 3.400 mp şi casă 

cu regim de înălţime P+M, cu aria construită de 468,40 mp, aria desfăşurată de 697,80 mp“ în 

valoare de 2.072.982,40 lei.

în aplicarea dispoziţiilor art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 

lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi 

din încasarea creanţelor şi planul de distribuire, nr. 3, din data de 09.07.2014, pentru debitoarea SC 

C&C MH Confort SRL (sume încasate din valorificarea bunului imobil *proprietate imobiliară de 

tip rezidenţial -  teren şi casă unifamilială- situată în localitatea Ghiroda, str. Nufărul, nr. 16, jud. 

Timiş, intabulată în CF nr. 401429 Ghiroda, cu nr. cadastral top. Cc 174/6/1/1/2/c, compusă din: 

teren în proprietate în suprafaţă de 3.400 mp şi casă cu regim de înălţime P+M, cu aria construită de 

468,40 mp, aria desfăşurată de 697,80 mp*), care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la 

data de 10.07.2014, conform dovezii anexate.

Raportat la dispoziţiile art. 122 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 

lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

13048/10.07.2014 a notificării privind depunerea la grefa Tribunalului Mehedinţi a planului de



distribuire şi a raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 53, 

din data de 09.07.2014.

Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii împotriva planului de distribuire şi a 

raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 53, din data de

09.07.2014, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor, potrivit planului de distribuire, 

nr. 3, din data de 09.07.2014, conform documentelor de plată anexate prezentului raport, 

în urma întocmirii raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe şi a 

planului de distribuire nr. 3, a reieşit că societatea datorează bugetului de stat un TVA de plată în 

sumă de 347.235,07 lei, TVA care nu a fost plătit datorită faptului că debitoarea avea de recuperat din 

perioada anterioară o sumă mult mai mare, acest TVA compensându-se cu TVA-ul care era de 

recuperat. Suma compensată a rămas în contul societăţii debitoare, urmând a fi folosită pentru 

acoperirea cheltuielilor de procedură.

Cu adresa nr. 382/23.07.2014, lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei Ghiroda -  Direcţia de 

Impozite şi Taxe să i se comunice valoarea impozitului datorat pentru *proprietate imobiliară de tip 

rezidenţial -  teren şi casă unifamilială- situată în localitatea Ghiroda, str. Nufărul, nr. 16, jud. Timiş, 

intabulată în CF nr. 401429 Ghiroda, cu nr. cadastral top. Cc 174/6/1/1/2/c, compusă din: teren în 

proprietate în suprafaţă de 3.400 mp şi casă cu regim de înălţime P+M, cu aria construită de 468,40 

mp, aria desfăşurată de 697,80 mp*, proprietatea debitoarei, aferent perioadei 09.09.2013 (data 

deschiderii procedurii de faliment) -  21.05.2014 (data valorificării imobilului).

De asemenea, s-a solicitat scoaterea acestui imobil din evidenţele fiscale ale SC C&C MH Confort 

SRL.

Adresa nr. 382/23.07.2014 a fost expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 

către Primăria Ghiroda -  Direcţia de Impozite şi Taxe. Pentru expedierea adresei s-a achitat cu 

factura nr. 4798495/24.07.2014, suma de 7,50 lei, conform dovezii anexate.

Cu adresa nr. 7278/22.07.2014, Primăria Ghiroda -  Direcţia de Impozite şi Taxe a formulat răspuns 

prin care a comunicat că debitoarea SC C&C MH Confort SRL figurează în evidenţele fiscale cu 

bunuri mobile şi imobile conform extrasului de patrimoniu anexat, precum şi cu datorii la plata 

impozitelor, conform sumelor cuprinse în extrasul de rol anexat.

în temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor având la 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 Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jud. Timiş, CF 400684 -  CI -  U13 din patrimoniul 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 

Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, jud. Timiş, CF 400684 -  CI -  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“, şedinţa urmând să aibă 

loc la data de 24.07.2014 ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu- 

Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi.

Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

13570/21.07.2014, conform dovezii anexate.

De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, a fost publicată pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

La data de 24.07.2014, ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL, având la 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 Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jud. Timiş, CF 

400684 -  CI -  U13 din patrimoniul 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 

Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, jud. Timiş, CF 400684 -  CI -  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“.

La şedinţa Adunării Creditorilor s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. UAT Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Boştină Maria, creditor bugetar ce deţine un 

procent de 0,05557% din totalul creanţelor;

2. DGRFP Craiova -  AJFP Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, creditor garantat ce 

deţine un procent de 3,10929% din totalul creanţelor şi creditor bugetar ce deţine un procent de

0.88394.) din totalul creanţelor.

Au trimis punct de vedere scris următorii creditori:

1. BCR SA, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC 2712/23.07.2014, creditor garantat ce deţine 

un procent de 25,02227% din totalul creanţelor;

2. Piraeus Bank, punct de vedere scris cu adresa nr. 19378/23.07.2014, creditor garantat ce deţine 

un procent de 6,32251%) din totalul creanţelor;

3. Volksbank România SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 737/23.07.2014, creditor garantat ce 

deţine un procent de 0,67081%) din totalul creanţelor;

4. Banca de Export-Import a României Eximbank SA -  atât în nume şi cont propriu (creditor 

garantat ce deţine un procent de 4,21275% din totalul creanţelor), cât şi în numele Statului Român 

(creditor garantat ce deţine un procent de 16,45394%) din totalul creanţelor), punct de vedere scris 

(adresa nr. 8986/24.07.2014).

Adunarea creditorilor cu un procent de 92,96112% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care 

au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 52,73785%) din totalul masei credale (vot 

împotrivă 3,99323% din totalul creanţelor înscrise la masa credală) aprobă 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 licitaţii timp de 4 luni, cu frecvenţa de 2/lună. Preţul de pornire al licitaţiilor va fi 

de 100%> din preţul stabilit prin raportul de evaluare.

b) Fiecare licitaţie va avea loc cel mai devreme în 5 zile de la apariţia publicaţiei de vânzare.

c) Bunurile vor fi vândute la cel mai bun preţ oferit, care nu poate fi la un nivel mai mic decât cel de 

pornire.

d) Dacă preţul de pornire este oferit de mai mulţi participanţi, preţul va fi ridicat până când unul 

dintre participanţi acceptă preţul şi nimeni nu oferă un preţ mai mare.

e) Dacă bunurile nu vor fi valorificate în condiţiile menţionate mai sus, atnci se va convoca o nouă 

adunare pentru stabilirea unui nou preţ de pornire al licitaţiilor sau pentru a aproba o nouă strategie 

de vânzare.

f) Orice ofertă primită pentru bunurile respective care nu se încadrează în strategia de valorificare 

aprobată va fi supusă atenţiei creditorilor spre eventuala aprobare.

Adunarea creditorilor cu un procent de 92,96112% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care 

au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 52,73785% din totalul masei credale (vot 

împotrivă 3,99323% din totalul creanţelor înscrise la masa credală) aprobă 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 licitaţii timp de 4 luni, cu frecvenţa de 2/lună. Preţul de pronire al licitaţiilor va fi 

de 100%) din preţul stabilit prin raportul de evaluare.

b) Fiecare licitaţie va avea loc cel mai devreme în 5 zile de la apariţia publicaţiei de vânzare.

c) Bunurile vor fi vândute la cel mai bun preţ oferit, care nu poate fi la un nivel mai mic decât cel de 

pornire.

d) Dacă preţul de pornire este oferit de mai mulţi participanţi, preţul va fi ridicat până când unul 

dintre participanţi acceptă preţul şi nimeni nu oferă un preţ mai mare.



e) Dacă bunurile nu vor fi valorificate în condiţiile menţionate mai sus, atunci se va convoca o nouă 

adunare pentru stabilirea unui nou preţ de pornire al licitaţiilor sau pentru a aproba o nouaăstrategie 

de vânzare.

f) Orice ofertă primită pentru bunurile respective care nu se încadrează în strategia de valorificare 

aprobată va fi supusă atenţiei creditorilor spre eventuala aprobare.

Adunarea creditorilor cu un procent de 92,96112% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care 

au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 52,73785% din totalul masei credale (vot 

împotrivă 3,99323% din totalul creanţelor înscrise la masa credală) aprobă raportul lichidatorului 

judiciar precum şi regulamentul de valorificare propus cu amendamentele (referitor art. 17 din 

regulament) propuse de creditorul garantat BCR SA astfel:

а) Se vor organiza licitaţii timp de 4 luni, cu frecvenţa de l/săptămână. Preţul de pronire al 

licitaţiilor va fi:

1) De 100% din preţul stabilit prin Nota de evaluare întocmită de către ing. Victor Mihail Cugut, 

doar în cazul în care stocul de produse de balastiera se vinde”în bloc” (adică tot stocul de balastru, 

tot stocul de nisip s.a.m.d.)

2) în caz de vânzare cu amănuntul (per cantitate solicitată de cumpărător), preţul de pornire va fi 

pentru balast de 4/tonă, iar nisipul şi diferite sorturi (0-31) cu preţul minim de 24/tonă fară TVA.

3) Fiecare licitaţie va avea loc cel mai devreme în 5 zile de la apariţia publicaţiei de vânzare.

4) Bunurile vor fi vândute la cel mai bun preţ oferit, care nu poate fi la un nivel mai mic decât cel 

de ponire.

5) Dacă preţul de pornire este oferit de mai mulţi participanţi, preţul va fi ridicat până când unul 

dintre participanţi acceptă preţul şi nimeni nu oferă un preţ mai mare.

б) Dacă bunurile nu vor fi valorificate în condiţiile menţionate mai sus, atunci se va convoca o nouă 

adunare pentru stabilirea unui nou preţ de pornire al licitaţiilor sau pentru a aproba o noua strategie 

de vânzare.

7) Orice ofertă primită pentru bunurile respective care nu se încadrează în strategia de valorifcare 

aprobată va fi supusă atenţiei creditorilor spre eventuala aprobare.

Procesul verbal încheiat cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 24.07.2014 ora 1400 

a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 31.07.2014, conform dovezii anexate. 

Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 2348, din data de

24.07.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14295/04.08.2014, 

conform dovezii anexate.

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a bunului mobil *autoturism Peugeot 107 cu 

număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an 

fabricaţie 2007* la preţul de pornire a licitaţiei 7.906,00 lei echivalentul a 1.773,00 euro (curs BNR 

la data de 10.04.2014-4,4591 lei/euro).

Anunţul privind licitaţia publică din data de 13.06.2014 privind bunul mobil *autoturism Peugeot 

107 cu număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 

553632, an fabricaţie 2007*existent în patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, a 

fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional din data de 04.06.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 13.06.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 13.06.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunul 

mobil *autoturism Peugeot 107 cu număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu 

VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an fabricaţie 2007*nu a fost valorificat din lipsă de 

ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunul mobil *autoturism Peugeot 107 cu 

număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an 

fabricaţie 2007* la preţul de pornire a licitaţiei 7.906,00 lei echivalentul a 1.773,00 euro (curs BNR 

la data de 10.04.2014-4,4591 lei/euro).

Licitaţia a fost organizată la data de 30.06.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 30.06.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunul 

mobil *autoturism Peugeot 107 cu număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu
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VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an fabricaţie 2007*nu a fost valorificat din lipsă de 

ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunul mobil *autoturism Peugeot 107 cu 

număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an 

fabricaţie 2007* la preţul de pornire a licitaţiei 7.906,00 lei echivalentul a 1.773,00 euro (curs BNR 

la data de 10.04.2014-4,4591 lei/euro).

Anunţul privind licitaţia publică din data de 14.07.2014 privind bunul mobil *autoturism Peugeot 

107 cu număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, 

an fabricaţie 2007*existent în patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, a fost publicat pe 

site-urile: publi24.ro, licitaţii-insolvenţă.ro, olx.ro, vand.ro, locbun.ro, piata.ro, piataTM.ro, anunţuri 

publicitare.ro,.

De asemenea Anunţul privind licitaţia publică din data de 14.07.2014 privind bunul mobil 

*autoturism Peugeot 107 cu număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu 

VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an fabricaţie 2007*existent în patrimoniul 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL, a fost publicat în ziarul local Infostar din data de

10.07.2014.
Licitaţia a fost organizată la data de 14.07.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 14.07.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunul 

mobil *autoturism Peugeot 107 cu număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu 

VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an fabricaţie 2007* nu a fost valorificat din lipsă de 

ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunul mobil *autoturism Peugeot 107 cu 

număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an 

fabricaţie 2007* la preţul de pornire a licitaţiei 7.906,00 lei echivalentul a 1.773,00 euro (curs BNR 

la data de 10.04.2014-4,4591 lei/euro).

La licitaţia organizată din data de 28.07.2014, ora 1300 pentru bunul mobil *autoturism Peugeot 107 

cu număr de înmatriculare B66FWT, serie sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an 

fabricaţie 2007*, s-au înscris la licitaţie doi ofertanţi, respectiv SC Logest SRL şi Manda Pepi 

Gabriel.

Conform procesului verbal de licitaţie nr. 1 din data de 28.07.2014 persoana juridică SC Logest 

SRL a adjudecat bunul mobil *autoturism Peugeot 107 cu număr de înmatriculare B66FWT, serie 

sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an fabricaţie 2007* la preţul de 7.906,00 lei 

(exclusiv TVA).

Având în vedere faptul că adjudecatarul a depus în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC C&C 

Mh Confort SRL contravaloarea bunului mobil *autoturism Peugeot 107 cu număr de înmatriculare 

B66FWT, serie sasiu VF3PNCFAC88162772, serie motor 553632, an fabricaţie 2007*, lichidatorul 

judiciar a procedat la întocmirea dovezii de adjudecare nr. 1 din data de 31.07.2014, a procesului 

verbal de predare -  primire, precum şi a facturii fiscale.

în conformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a procedat la 

expunerea pe piaţă a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort 

SRL, după cum urmează:

1. Peugeot Boxer B69XOB, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul 

a 18.900,00 lei;

2. Peugeot Boxer B70JYN, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

3. Peugeot Boxer B66FWE, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul 

a 18.900,00 lei;

4. Peugeot Boxer B66ETX, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

5. Peugeot Boxer B66FWV, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul 

a 18900,00 lei;

6. Peugeot Boxer B66FYR, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 2.200,00 euro echivalentul a

9.700.00 lei;



7. Peugeot Boxer B61TVI, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 5.400,00 euro echivalentul a

23.700.00 lei;

8. Peugeot Partner B66CYZ, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 2700,00 euro echivalentul 

a 11.900,00 lei;

9. Peugeot 107 B66FWP, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 1.400,00 euro echivalentul a

6.100.00 lei;

10. Peugeot 107 B66FWW, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 1.400,00 euro echivalentul a

6.100.00 lei;

11. Dacia Logan MH19CNF, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 1.000,00 euro echivalentul 

a 4.400,00 lei;

12. Dacia Drop Side MH14CNF, an fabricaţie 2003 - preţ de pornire licitaţie 1.100,00 euro 

echivalentul a 4.800,00 lei;

13. Volvo FM 12-420 MH23CNF an fabricaţie 2005 -  preţ de pornire licitaţie 19.400,00 euro 

echivalentul a 85.200,00 lei;

14. Cat 428 D2 Buldoexcavator, an fabricaţie 2005 -  preţ de pornire licitaţie 10.500,00 euro 

echivalentul a 46.100,00 lei;

15. Caterpillar H70, an fabricaţie 2005 -  preţ de pornire licitaţie 100,00 euro (echivalentul în lei din 

ziua plăţii);

16. Caterpillar H70, an fabricaţie 2005 -  preţ de pornire licitaţie 100,00 euro(echivalentul in Iei din 

ziua plăţii);

17. Bunurile mobile mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar 

din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la biroul din 

localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul 

Mehedinţi sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu- 

Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi.

18. bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la 

biroul din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, 

judeţul Mehedinţi sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta- 

Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 10.07.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 24.07.2014 privind bunurile mobile existente în 

patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, a fost publicat în ziarul Infostar din data 

de 10.07.2014.

De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipubIicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

La licitaţia organizată în data de 24.07.2014 orele 15:00 la sediul debitoarei SC C&C MH Confort 

SRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi, au fost 

valorificate bunuri mobile constând în obiecte de inventar, mijloace fixe, etc., în valoare totală de

163.123,86 Iei din care TVA 31.572,35 lei.

De asemenea, a fost încasată suma de 1.600,00 lei din vânzarea caietelor de sarcini.

Situaţia încasărilor este prezentată în anexă la prezentul raport.

După încasarea contravalorii acestor bunuri mobile, s-a procedat la întocmirea documentelor 

privind transferul dreptului de proprietate.

Dosarul ce cuprinde procesele verbale de licitaţie, dovezile de adjudecare, procesele verbale de 

predare-primire şi facturile fiscale privind licitaţia publică pentru bunuile mobile din proprietatea



debitoarei SC C&C MH Confort SRL pentru data de 24.07.2014 orele 15,00 îl anexăm la prezentul 

raport de activitate.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a bunurilor mobile rămase nevalorificate din 

patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, după cum urmează:

- Peugeot Boxer B69XOB, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B70JYN, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B66FWE, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B66ETX, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B66FWV, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B66FYR, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 2.200,00 euro echivalentul a

9.700.00 lei;

- Peugeot Boxer B61TVI, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 5.400,00 euro echivalentul a

23.700.00 lei;

- Peugeot Partner B66CYZ, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 2.700,00 euro echivalentul a

11.900.00 lei;

- Peugeot 107 B66FWP, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 1.400,00 euro echivalentul a

6.100.00 lei;

- Dacia Logan MH19CNF, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 1.000,00 euro echivalentul a

4.400.00 lei;

- Dacia Drop Side MH14CNF, an fabricaţie 2003 - preţ de pornire licitaţie 1.100,00 euro 

echivalentul a 4.800,00 lei;

- Cat 428 D2 Buldoexcavator, an fabricaţie 2005 - preţ de pornire licitaţie 10.500,00 euro 

echivalentul a 46.100,00 lei;

-Caterpillar H70, an fabricaţie 2005 - preţ de pornire licitaţie 100,00 euro (echivalentul în lei din 

ziua plăţii);

- Caterpillar H70, an fabricaţie 2005 -  preţ de pornire licitaţie 100,00 euro(echivalentul în lei din 

ziua plăţii);

- Bunurile mobile mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din 

localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la biroul din 

Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu Maniu, nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi sau la 

sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. 

Brătianu, nr. 1 IA,judeţul Mehedinţi;

- bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la 

biroul din Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul 

Mehedinţi sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu- 

Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi. Preţurile nu includ TVA.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 13.08.2014 privind bunurile mobile rămase 

nevalorificate din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, a fost publicat în ziarul de 

largă circulaţie Jurnalul Naţional din data de 08.08.2014.

De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

La licitaţia organizată în data de 13.08.2014 orele 14:00 la sediul debitoarei SC C&C MH Confort 

SRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi, au fost 

valorificate bunuri mobile constând în obiecte de inventar, mijloace fixe, etc., în valoare totală de 

36.044,94 lei din care TVA 6.970,61 lei.

De asemenea, a fost încasată suma de 350,00 lei din vânzarea caietelor de sarcini.

Situaţia încasărilor este prezentată în anexă la prezentul raport.
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Dosarul ce cuprinde procesele verbale de licitaţie, dovezile de adjudecare, procesele verbale de 

predare-primire şi facturile fiscale privind licitaţia publică pentru bunuile mobile din proprietatea 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL pentru data de 13.08.2014 orele 14,00 îl anexăm la prezentul 

raport de activitate.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a bunurilor mobile rămase nevalorificate din 

patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, după cum urmează:

- Peugeot Boxer B69XOB, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B70JYN, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B66FWE, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B66ETX, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B66FWV, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 4.300,00 euro echivalentul a

18.900.00 lei;

- Peugeot Boxer B66FYR, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 2.200,00 euro echivalentul a

9.700.00 lei;

- Peugeot Boxer B61TVI, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 5.400,00 euro echivalentul a

23.700.00 lei;

- Peugeot Partner B66CYZ, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 2.700,00 euro echivalentul a

11.900.00 lei;

- Dacia Logan MH 19CNF, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 1.000,00 euro echivalentul a

4.400.00 lei;

- Dacia Drop Side MH14CNF, an fabricaţie 2003 - preţ de pornire licitaţie 1.100,00 euro 

echivalentul a 4.800,00 lei;

- Cat 428 D2 Buldoexcavator, an fabricaţie 2005 - preţ de pornire licitaţie 10.500,00 euro 

echivalentul a 46.100,00 lei;

- Bunurile mobile mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din 

localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la biroul din 

Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu Maniu, nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi sau la 

sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. 

Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi;

- bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la 

biroul din Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul 

Mehedinţi sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu- 

Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi. Preţurile nu includ TVA.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.09.2014 privind bunurile mobile rămase 

nevalorificate din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, a fost publicat în ziarul de 

largă circulaţie Jurnalul Naţional din data de 29.08.2014 precum si in ziarul Infostar din data de

28.08.2014.

De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, 

www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

La licitaţia organizată în data de 04.09.2014 orele 14:00 la sediul debitoarei SC C&C MH Confort 

SRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi, au fost 

valorificate bunuri mobile constând în obiecte de inventar, mijloace fixe, etc., în valoare totală de 

28.834,42 lei din care TVA 5.580,82 lei.

De asemenea, a fost încasată suma de 200,00 lei din vânzarea caietelor de sarcini.

Situaţia încasărilor este prezentată în anexă la prezentul raport.

Dosarul ce cuprinde procesele verbale de licitaţie, dovezile de adjudecare, procesele verbale de 

predare-primire şi facturile fiscale privind licitaţia publică pentru bunuile mobile din proprietatea



debitoarei SC C&C MH Confort SRL pentru data de 04.09.2014 orele 14,00 îl anexăm la prezentul 

raport de activitate.

în temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor având la 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 valorificării 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 215/5/1, 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.l 1 jud.Mehedinţi, CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în 

loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviţei, nr.l 1, 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. 11 A, 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 valorificării bunului imobil (Teren extravilan+construcţii 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 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“, şedinţa urmând să aibă loc la 

biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 

Mehedinţi în data de 14.08.2014, ora 1430.

Convocarea Adunării Creditorilor nr. 2374, din data de 04.08.2014, a fost publicată în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 14357/05.08.2014, conform dovezii anexate.

De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, a fost publicată pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Conform procesului verbal din data de 14.08.2014 adunarea creditorilor a hotărât astfel:
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- cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 

scris, nu aprobă propunerea lichidatorului judiciar de diminuare cu 5% a preţului de vânzare faţă de 

preţul stabilit prin raportul de evaluare de 749.000 euro( fara TVA) şi menţine condiţiile de 

aprobare din cadrul şedinţei Adunării Creditorilor din data de 22.11.2013;

- cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 

scris, nu aprobă propunerea lichidatorului de diminuare a bunurilor cu 5% faţă de preţul stabilit prin 

raportul de evaluare şi aprobă continuarea procedurii de valorificare cu privire la bunurile 

constituite în garanţia sa după cum urmează:

a) Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 2/luna. Preţul de pornire al licitaţiilor va fi 

de 100% din preţul stabilit prin raportul de evaluare.

b) Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la apariţia publicaţiei de vanzare;

c) Bunurilor vor fi vândute la cel mai bun pret oferit, care nu poate fi la un nivel mai mic decât cel 

de pornire;

d) Daca preţul dfe pornire este cel oferit de mai mulţi participanţi, preţul va fi ridicat pana cand unul 

dintre participanţi accepta preţul si nimeni nu oferă un pret mai mare;

e) Daca bunurile nu vor fi valorificate in condiţiile mentionate mai sus, atunci de va convoca o noua 

adunare pentru stabilirea unui nou pret de pornire al licitaţiilor sau pentru a aproba o noua strategie 

de vanzare.

f) Orice ofertă primită pentru bunurile respective care nu se incadreaza in strategia de valorificare 

aprobata va fi supusa atentiei creditorului garantat spre eventuala aprobare, acordul sau scris fiind 

necesar si suficient pentru modificarea startegiei de valorificare in ceea ce priveşte bunurile 

mentionate;

- cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 

scris aprobă valorificarea 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 din proprietatea debitorului SC C&C MH 

Confort SRL, la preţul diminuat cu 5% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare nr. 29/2013 

întocmit de expert evaluator PFA Raban Aristide Iulian prin metoda licitaţiei publice cu strigare.

în conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei lichidatorul 

judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei SC 

C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului Volksbank Romania SRL rang I respectiv 

creditorul Banca de Export Import a României Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor 

ipotecar după cum urmează:

-Bunul imobil 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 * 

Teren extravilan+constructii situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, 

judeţul Mehedinţi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaţa: 21660 mp* la preţul de pornire a licitaţiei 

de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 18.08.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform 

dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.09.2013 privind bunul imobil *Teren 

extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* 

a fost publicat pe site -  urile : www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro, 

www.piataTM .ro,www.Piata.ro,www.anunturipublicitare.info, şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 29.08.2014 precum şi in ziarul local Infostar din data de 28.08.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 04.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.



Conform procesului verbal din data de 04.09.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunurile 

imobile aflate în garanţia creditorului Volksbank Romania SRL rang I, respectiv creditorul Banca 

de Export Import a României Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor ipotecar nu au fost 

valorificate din lipsă de ofertanţi.

în perioada următoare lichidatorul judiciar v-a proceda la organizarea următoarei licitaţii. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului ANAF după cum urmează: 

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren extravilan+construcţii situat 

în comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, 

suprafaţa: 5750/11500 mp* la preţul de pornire a licitaţiei de 404.605,00 lei.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 18.08.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.09.2014 privind bunul imobil *Teren 

extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* 

a fost publicat pe site -  urile : www.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro, 

www.piataTM.ro,www.Piata.ro, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 29.08.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 04.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 04.09.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că Bunul 

imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren extravilan+construcţii situat în 

comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, 

suprafaţa: 5750/11500 mp* nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi, 

în perioada următoare lichidatorul judiciar v-a proceda la organizarea următoarei licitaţii. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile aflate în garanţia 

creditorului BCR SA cu rangul I după cum urmează:

1 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 

Clădire compusă din SAD1 situat la parter şi etaje, compus din 3 încăperi şi etaj situat în com. 

Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul 

Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/1, suprafaţă: 1646/3290 mp, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 715.651,00 lei, echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A.

2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - 

Teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 

52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafaţa: 1452 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu- 

Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafaţa: 643 

mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, 

CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafaţă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Drobeta- 

Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafaţa: 

3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 5, judeţul 

Mehedinţi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafaţa: 722 mp; teren+construţii situate în loc. 

Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 

suprafaţa: 6680 mp la preţul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 

euro.

3 - Bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca de Export 

Import a României Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcţii 

situate în Ioc. Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviţei, n r.ll jud.Mehedinţi, CF52299, nr. cadastru 

1476/1, suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei,



nr. 11, jud. Mehedinţi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafaţa: 23800 mp la preţul de pornire a 

licitatiei de 3.287.000,00 lei echivalentul a 752.200,00 euro.

4 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei 

ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401670(CF vechi 4069), 

nr. cadastru Cc 215/16, suprafaţă: 2663 mp la preţul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei 

echivalentul a 323.800,00 euro exclusiv T.V.A.

5 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

SAD2 la parter şi etaj situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 

691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafaţă: 

1644/3290 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro 

exclusiv T.V.A.

6 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei 

ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 401672(CF vechi 

20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafaţa: 2345 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.066.860,00 

lei echivalentul a 242.800,00 euro exclusiv T.V.A.

7 - Bunul imobil aflat in garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - 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, la preţul 

de pornire a licitaţiei de 4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro exclusiv T.V.A.

8 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - 

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 la preţul de pornire a licitaţiei de 3.060.900,00 lei 

echivalentul a 702.900,00 euro.

9 Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I- Teren+construcţii situate în com. 

Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara -  Lipova) judeţul 

Timiş, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafaţă: 2595 mp, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A.

10 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II

- Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 

Timişoara -  Lipova) judeţul Timiş, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafaţă: 2354 mp, la preţul 

de pornire a licitaţiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv T.V.A.

11 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren+construcţii situate în 

loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi, CF 52336, nr. cadastru 

575/2, suprafaţa: 900 mp. la preţul de pornire a licitaţiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a

339.000,00 euro.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 18.08.2014 la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform 

dovezilor anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.09.2014 a fost publicat pe site -  urile : 

www.locbun.ro,www.mercador.ro,www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM.ro,www.Piata.ro, şi 

site -  ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro.

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 29.08.2014 precum şi in ziarul local Infostar din data de 28.08.2014.



Licitaţia a fost organizată la data de 04.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 04.09.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

imobile aflate în garanţia creditorului BCR rang 1 nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi, 

în perioada următoare lichidatorul judiciar v-a proceda la organizarea următoarei licitaţii, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei lichidatorul 

judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei SC 

C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BCR rang I după cum urmează:

- Bunul imobil aflat in garanţia creditorului BCR SA cu rangul I * Proprietate imobiliară 

apartament cu o cameră şi dependinţe situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, 

ap. 6, judeţul Timiş; CF 400684-C1-U13 * la preţul de pornire a licitatiei de 23.000.,00 euro 

echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv T.V.A.

- Bunul imobil aflat in garanţia creditorului BCR SA cu rangul I * Proprietate imobiliară 

apartament cu o cameră şi dependinţe situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, 

ap. 7, judeţul Timiş; CF 400684-C1-U17* la preţul de pornire a licitatiei de 23.000.,00 euro 

echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv T.V.A.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 04.08.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.09.2014 privind bunurile imobile * Proprietate 

imobiliară apartament cu o cameră şi dependinţe situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 

13, parter, ap. 6, judeţul Timiş; CF 400684-C1-U13 si Proprietate imobiliară apartament cu o 

cameră şi dependinţe situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, judeţul 

Timiş; CF 400684-C1-U17 * a fost publicat pe site -  urile : www.locbun.ro,www.mercador.ro, 

www.olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

De asemenea anunţul de licitaţie a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional 

din data de 29.08.2014.

Licitaţia a fost organizată la data de 04.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 04.09.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că Bunul 

imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I * Proprietate imobiliară apartament cu o 

cameră şi dependinţe situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, judeţul 

Timiş; CF 400684-C1-U13 si Proprietate imobiliară apartament cu o cameră şi dependinţe 

situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, judeţul Timiş; CF 400684-C1- 

U17* nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi.

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei 

SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BCR rang I după cum urmează:

- Bunul imobil aflat in garanţia creditorului BCR SA cu rangul I * Proprietate imobiliară 

apartament cu o cameră şi dependinţe situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, 

ap. 6, judeţul Timiş; CF 400684-C1-U13 * la preţul de pornire a licitatiei de 23.000.,00 euro 

echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv T.V.A.

- Bunul imobil aflat in garanţia creditorului BCR SA cu rangul I * Proprietate imobiliară 

apartament cu o cameră şi dependinţe situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, 

ap. 7, judeţul Timiş; CF 400684-C1-U17* la preţul de pornire a licitatiei de 23.000.,00 euro 

echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv T.V.A.

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 04.09.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu
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Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 25.09.2014 privind bunurile imobile * Proprietate 

imobiliară apartament cu o cameră şi dependinţe situat in Ioc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr.

13, parter, ap. 6, judeţul Timiş; CF 400684-C1-U13 si Proprietate imobiliară apartament cu o 

cameră şi dependinţe situat in loc. Timişoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, judeţul 

Timiş; CF 400684-C1-U17 * a fost publicat pe site -  urile : www.locbun.ro,www.mercador.ro, 

w ww .olx.ro,www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, şi site -  ul specializat de licitatii 

www.licitatii-insolventa.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 25.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile mobile din patrimoniul 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL după cum urmează:

1. Balast (1,6-1,7 tone/mc): 2,5 lei/tona sau 4 lei/mc;

2. Refuz ciur (2-2,1 tone/mc): 4,70 lei/tona sau 9,40 lei/mc;

3. Nisip (sort 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 13,50 lei/tonă sau 18,20 lei/mc;

4. Sort 4-8 (1,5 tone/mc): 17,60 lei/tonă sau 26,40 lei/mc;

5. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 17,60 lei/tonă sau 28,20 lei/mc;

6. Sort 16-31,5 (1,65 tone/mc): 14,80 lei/tona sau 24,40 lei/mc;

7. Sort concasat-criblura 0-4: 22,80 lei/tonă;

8. Sort consacat-criblura 4-8: 24,40 lei/tonă;

9. Sort concasat-criblura 8-16:24,40 lei/tonă

10. Sort concasat-criblura 16 -31:23,20 lei/tonă 

(in cazul vanzarii in bloc)

1. Balast (1,6-1,7 tone/mc): 4 lei/tona

2. Refuz ciur (2-2,1 tone/mc): 24 lei/tona

3. Nisip (sort 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 24 lei/tonă

4. Sort 4-8 (1,5 tone/mc): 24 lei/tonă

5. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 24 lei/tonă

6. Sort 16-31,5 (1,65 tone/mc): 24 lei/tona;

7. Sort concasat-criblura 0-4: 24 lei/tonă;

8. Sort consacat-criblura 4-8: 24 lei/tonă;

9. Sort concasat-criblura 8-16:24 lei/tonă

10. Sort concasat-criblura 16 -31:24 lei/tonă 

(in cazul vanzarii cu amanuntul)

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 04.08.2014. la sediul 

lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul 

lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul luliu 

Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul publicitar al lichidatorului 

judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor 

anexate.

Anunţul privind licitaţia publică din data de 04.09.2014 privind bunurile mobile * Produse de 

balastieră* a fost publicat pe site -  urile : w ww.locbun.ro,www.m ercador.ro,www.olx.ro, 

www.vand.ro,www.piataTM .ro,www.Piata.ro, şi site -  ul specializat de licitatii www.licitatii- 

insoIventa.ro.

Licitaţia a fost organizată la data de 04.09.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Conform procesului verbal din data de 04.09.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 

mobile * Produse de balastiera* nu a fost valorificate din lipsă de ofertanţi.



Lichidatorul judiciar v-a proceda la organziarea de licitaţii săptămânale la aceeaşi locaţie, oră şi preţ 

privind valorificarea bunuriloe mobile * Produse de balastiera* din proprietatea debitoarei SC 

C&C Mh Confort SRL.

După deschiderea procedurii de faliment (09.09.2013) şi până la data de 29.08.2014, în contul unic 

de insolvenţă, au fost încasate disponibilităţi băneşti în sumă totală de 4.597.173,98 lei compusă 

din:

- recuperare creanţe -  182.247,78 lei;

- clienţi din refacturare utilităţi -  52.556,24 lei;

-cl ienţ i -  53.707,69 lei;

- vânzări licitaţie -  4.299.961,14 lei;

- încasări caiete sarcini -  3.700,00 lei;

- recuperări sume din imputaţii -  967,00 lei;

- recuperări avansuri nejustificate -  530,00 lei;

- încasat dobândă -  1.152,11 lei;

- încasat penalităţi -  2.352,02 lei;

Sumele încasate au fost utilizate după cum urmează:

- plăţi cheltuieli procedură -  550.051,66 lei (anunţuri publicitare, cheltuieli pază, materiale 

consumabile, onorariu avocaţi, onorarii expertize contabile, etc.);

- onorariu administrator/lichidator judiciar -  842.872,10 lei;

- cheltuieli salarii -  69.553,00 lei;

- cauţiune -  500,00 lei;

- restituit garanţie participare licitaţie -  3.010,00 lei;

- obligaţii bugetul de stat aferente procedurii -  44.023,00 lei;

- 2% fond lichidare -  73.198,26 lei;

- comision bancar -  984,55 lei;

- impozit bugetul local -  1.706,00 lei;

- sume distribuite către creditorul garantat BRD Groupe Societe Generale -  2.872.338,39 lei.

Total plăţi: 4.458.236,96 lei.

Precizăm faptul că, în urma operaţiunilor de încasări şi plăţi făcute în această perioadă, a rămas în 

contul societăţii, la data de 03.09.2014 suma de 267.167,00 lei, sumă care urmează a fi utilizată 

pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare.

Prin cererea înregistrată sub nr. 308/13.05.2014, dl. Comu Georgică, în calitate de asociat majoritar 

al SC C&C MH Confort SRL, a solicitat lichidatorului judiciar să i se comunice situaţia sumelor 

ridicate în numerar din conturile debitoarei falite de către asociatul Caraiman Lucian Nicu în 

perioada 2006-2012.

De asemenea, prin cererea adresată lichidatorului judiciar al SC C&C MH Confort SRL din data de

19.05.2014, asociatul Caraiman Lucian Nicu a solicitat lichidatorului judiciar să i se comunice 

următoarele informaţii:

- situaţia în numerar a sumelor ridicate din conturile debitoarei falite SC C&C MH Confort SRL de 

către asociatul majoritar Cornu Georgică în perioada 2006-2012;

- sumele totale creditate de asociatul majoritar Comu Georgică la cele două societăţi mai sus 

menţionate în perioada 2006-2012;

- metodele de creditare a asociatului majoritar Cornu Georgică şi anume: depuneri numerar, 

viramente bancare din conturi personale ale acestuia, cesiuni de creanţă sau alte metode în perioada 

2006-2012.

Având în vedere solicitările celor doi asociaţi, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea sumelor 

ridicate în numerar de către cei doi asociaţi, înregistrate în contul 542 “Avansuri spre decontare”, 

constatând următoarele:

1). în perioada 2006-2012 asociatul majoritar Comu Georgică a ridicat din casieria societăţii suma 

de 109.795,45 lei, reprezentând avansuri de trezorerie, justificând suma de 105.558,45 lei, diferenţa 

de 4.237,00 lei reprezentând justificări anterioare perioadei.

De asemenea, conform documentelor contabile, în aceeaşi perioadă, asociatul majoritar Cornu 

Georgică a creditat societatea cu suma totală de 38.320.719,97 lei prin următoarele modalităţi: 

numerar -  1.522.439,11 lei, virament bancar -  3.000.000,00 lei şi compensare/cesiune -
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33.798.280,86 lei. Sumele creditate au fost restituite integral către acelaşi asociat prin următoarele 

modalităţi: numerar -  1.998.198,84 lei, virament bancar -  210.450,00 lei şi compensare/cesiune -  

36.113.071,08 lei.

Valoarea totală a sumelor creditate de către asociatul majoritar Cornu Georgică, în perioada 2006- 

2012, a fost de 38.320.719,97 lei, iar suma restituită a fost de 38.321.719,92 lei, diferenţa de 999,95 

lei provenind din perioada anterioară.

2). în perioada 2006-2012 asociatul Caraiman Lucian Nicu a ridicat din casieria societăţii suma de 

3.970.886,78 lei reprezentând avansuri de trezorerie, justificând suma de 3.476.069,86 lei, diferenţa 

de 494.816,92 lei fiind înregistrată în contul 461 “Debitori analitic Caraiman Lucian”, 

în aceeaşi perioadă, în contul 461 “Debitori diverşi”, a fost înregistrată suma totală de 4.118.212,92 

lei, care include şi suma de 494.816,92 lei transferată din contul Avansuri de trezorerie.

Valoarea totală a sumelor înregistrată în contul 461 “Debitori diverşi” de 4.118.212,92 lei a fost 

stinsă prin următoarele modalităţi: compensare/cesiune în sumă de 3.150.028,73 lei şi stingere 

obligaţie furnizori, în sumă de 968.884,19 lei.

De asemenea, conform documentelor contabile, în aceeaşi perioadă, asociatul minoritar Caraiman 

Lucian Nicu a creditat societatea cu suma totală de 14.386.304,54 lei prin următoarele modalităţi: 

numerar -  1.510.133,42 lei, virament bancar -  0,00 lei şi compensare/cesiune -  1.876.171,12 lei. 

Sumele creditate au fost restituite integral către acelaşi asociat prin următoarele modalităţi: numerar

-  13.547.000,00 Iei, virament bancar -  30.000,00 lei şi compensare/cesiune -  809.304,54 lei. 

Referitor la stingerea acestor debite, respectiv creditarea şi restituirea sumelor creditate de către cei 

doi asociaţi, lichidatorul judiciar nu poate să-şi exprime o opinie privind legalitatea acestor 

operaţiuni, operaţiuni care fac obiectul unui control fiscal, aflat în desfăşurare la această dată. 

Situaţiile privind sumele ridicate din societate de către cei doi asociaţi, a justificării acestora, 

precum şi a creditării debitoarei, sunt prezentate în anexă la prezentul raport.

De asemenea, documentele de evidenţă primară, care au stat Ia baza acestei operaţiuni sunt anexate 

la prezentul raport.

Lichidatorul judiciar a procedat la verificarea evoluţiei valorice a bunurilor imobile înregistrate în 

contabilitatea societăţii în conturile 211 „Terenuri”, 212 “Construcţii” şi 231 “Investiţii corporale în 

curs de execuţie” contatând următoarele: valoarea totală de achiziţie a imobilelor înregistrate în 

conturile 211 „Terenuri” şi 212 “Construcţii” la data deschiderii procedurii de insolvenţă a fost în 

sumă de 25.837.789,67 lei. Debitoarea a făcut investiţii în aceste imobile, investiţii care au fost puse 

în funcţiune pe parcursul mai multor ani, după cum urmează:

- în anul 2005 s-a pus în funcţiune o investiţie de 313.218,00 lei la imobilul situate în IC Brătianu, 

nr. 11 A, jud. Mehedinţi;

- în anul 2009 au fost puse în funcţiune investiţii efectuate la mai multe imobile în valoare totală de 

61.071.336,37 lei după cum urmează: la imobilul sediul Confort IC Brătianu, nr. 1 IA -  

2.410.042,81 Iei, Ia clădire Prod. Inds./Mag. Zid-depozit Chim/Banoviţei nr. 5/S - 5.229.999,93 lei, 

la hală Prod. Inds. piese schimb/ Banoviţei nr. 5/S -  1.320.000,78 lei, la imobilul deposit en-gros de 

produse alimentare/vestiare/Banoviţei 5 -  3.900.000,00 lei, la imobilul depozit bere/imobile depozit 

şi îmbuteliere/Banoviţei 11 -2.685.178,13 lei, la imobilul Platformă H alînga- 15.811.779,00 lei, la 

imobilul Casă nr. 1 Ghiroda -  2.466.799,00 lei, la imobilul Casă nr. 2 Ghiroda -1.533.201,64 lei, la 

imobilul Vilă nr. 2 Ghiroda -  321.413,93 lei, la imobilul Platformă Calea Lugojului -

18.390.000,00 lei şi la imobilul Platformă Dumbrăviţa -  6.932.920,34 lei;

- în anul 2010 au fost puse în funcţiune investiţii efectuate la mai multe imobile în valoare totală de 

22.791.231,54 lei după cum urmează: Drum acces Cariera Baloteşti - 16.408.063,10 lei şi Platformă 

betonată Halînga -  6.383.168,44 lei;

- în anul 2011 au fost puse în funcţiune investiţii efectuate la mai multe imobile în valoare totală de 

39.8124.586,35 lei după cum urmează: la imobilul Dep. Engros de 

Prods.Alimen./Vestiare/Banoviţei 5 -  3.985.105,00 lei, la imobilul Magazin "Brithouse" Drobeta- 

Turnu-Severin -  13.271.604,02 lei, la imobilul Clădire Hală de Reparaţii/ Cerneţului 23 -  

8.180.091,33 lei, la imobilul Platforma "Balastiera Baloteşti" -  7.889.444,00 lei şi la imobilul 

Magazin Vînju Mare Republicii 4 CC Discount -  6.488.342,00 lei;

- în anul 2012 au fost puse în funcţiune investiţii efectuate la imobilul Magazin "Brithouse" 

Drobeta-Turnu-Severin în valoare totală de 205.118,23 lei.
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De asemenea, s-a constatat că începând cu anul 2005 până la data deschiderii procedurii, au fost 

efectuate în mai multe reevaluări, la o parte din imobilele aflate în patrimoniul debitoarei, după cum 

urmează:

- în anul 2005 s-au înregistrat în contabilitatea societăţii reevaluări la două imobile în valoare totală 

de 45.155,67 lei astfel: la Clădire imobil I.C. Brătianu -  24.955,67 lei şi la imobilul teren 900 mp 

(1094 mp) -  20.200,00 lei;

- în anul 2009 s-au înregistrat în contabilitatea societăţii reevaluări la mai multe imobile în valoare 

totală de 48.152.268,79 lei astfel:______________________________ _______________ ____________

Nr.

Crt.
Denumire

Diferenţa din reevaluare 

2009

1 Clădire Imobil-I.C. Brătianu (cons val) 282.202,33

2 Teren 900mp(1094 mp) 532.136,00

3
Clădire Prod. Inds./(Mag. Zid-Depozit Chim/Banoviţei 

5/S
(13.017,02)

4 Hala de Prod. Inds./Dep. Piese Schimb/Banoviţei 5/S (91.119,07)

5 Dep. En-gros de Prods. Alimen./Vestiare/Banoviţei 5/ (9.111,25)

6 Cabină Poartă/Banoviţei 5/S (3.298,17)

7 Baracă Metalică(Butelii)/Banoviţei 5/S (20.265,04)

8 Baracă Metalică/Banoviţei 5/S (20.265,40)

3 teren 16314 mp 3.161.900,00

4 teren 3202 mp/ florimes 373.400,00

5 Cabina metalica cu geam 3000*2500*2600 (1.521,51)

6 Şopron imprejmuit pt.cherestea 6000*7300*2700 (1.538,76)

7 Clădire administr. Si cabina poarta/Banovitei 11/R 29.365,74

8 Depozit bere/imobile dep. si imbut./Banovitei 11/R 133.840,50

9 Teren 23800 mp 9.384.241,45

10 Teren 369 mp 143.942,55

5 Clădire hala de reparaţii/ Cerneţului 23 718.176,58

6 Laborator Pram, Atelier si Magazii/Cernetului 23 60.058,88

7 Clădire Statie Compresoare/Cernetului 23 8.935,89

8 Clădire Forja/Cernetului 23 18.381,64

9 Cabina Portar/Cernetului 23 (281,56)

10 Statie Accetilena/Cernetului 23 16.034,62

11 Magazie C3/Cernetului 23 49.269,55

12 Magazie C4/Cernetului 23 18.536,80

7 Şopron C12/Cernetului 23 32.719,26

8 Şopron /Cerneţului 23 2.076,50

9 Post Transformare/Cernetului 23 898,24

10 Cale Rulare Macara /Cerneţului 23 36.486,21

11 Clădire ad-tiva si grup social/ Cerneţului 23 310.850,90

12 Bazin de apa/ Cerneţului 23 1.062,41

13 Teren 21660 mp 7.823.911,00

14 Teren 40000 mp 14.219.544,00

9 Teren Herculane 1439 mp 80.971,00

10 Apartament nr. 6/Tolstoi-Timisoara (54.447,61)

11 Apartament nr. 7/Tolstoi-Timisoara (54.447,60)

12 Casa nr. 1-Ghiroda (1.612.808,50)

13 Tablou electric casa 1 (353,98)



14 Casa nr. 2-Ghiroda (859.001,79)

15 Tablou electric casa 2 (500,81)

16 Teren 5625 mp (3400+2000+134+91) 2.846.048,00

11 Vila 2 GHIRODA (49.328,93)

12 Teren (1550mp+1747mp+761 mp+332mp) 2.248.222,58

13 Platforma Calea Lugojului (10.000,00)

14 Teren 15000 mp 2.669.670,00

15 Teren 10000 mp 1.637.861,00

16 Teren 11500 mp/5750 mp 2.323.981,00

17 Hala Producţie P+lE/contr. 34450-Dumbravita 1.538.930,63

18 Teren 2345 mp si 2663 mp (745.648,00)

13 Imobil Dumbravita/contr. 54516-Dumbravita 161.340,52

14 Teren 1646 mp 64.577,00

15 Hala P+lE/contr.78616-Dumbravita 811.312,77

16 Teren 2595 mp si 2354 mp (62.478,00)

17 Hala Producţie P+IE/Manzzolini-Dumbravita (2.903,56)

18 Teren 1644 mp 335.555,00

19 Hala Producţie P+IE/Renaissance-Dumbravita 144.205,79

20 Teren 3609 mp (1.584.426,00)

15 Platforma Dumbravita 466.429,66

16 Hala Producţie P+IE/Dall Group 112.236,36

17 Teren 1/2 din 2654 mp 549.718,99

Total 48.152.268,79

- în ani 

totală c

j 1 2011 s-au înregistrat în contabilitatea societăţii reevaluări 

e -34.354.843,42 lei astfel:

a mai multe imobile în valoare

Nr.

crt.
Denumire Diferenţa din reevaluare 2011

1 Clădire Imobil - IC Bratianu (cons val) (755.438,23)

2 Sediu Confort - IC Bratianu (1.664.913,85)

3 Clădire Prod. Inds/Mag. Zid-Depozit Chim/Banovitei 5/S (2.439.585,95)

4 Hala de Prod. Inds/Dep. Piese Schimb/Banovitei 5/S (837.989,55)

5 Dep. Engros de Prods.Alimen./Vestiare/Banovitei 5/ (1.793.941,49)

6 Cabina Poarta/Banovitei 5/S (11.050,95)

7 Baraca Metalica (Butelii)/Banovitei 5/S (3.650,31)

8 Baraca Metalica/Banovtei 5/S (3.651,41)

9 Cabina Metalica cu Geam 3000*2500*2600 2.440,56

10 Şopron împrejmuit pt. Cherestea 6000*7300*2700 6.996,24

11 Clădire Administr. si Cabina Poarta/Banovitei 11/R (64.065,37)

12 Depozit Bere/Imobile Dep. si Imbut./Banovitei 11/R (1.463.348,77)

13 Clădire Hala de Reparaţii/ Cerneţului 23 (881.798,08)

14 Laborator Pram,Atelier si Magazii/Cernetului 23 (73.741,99)

15 Clădire Statie Compresoare/Cernetului 23 (10.971,92)

16 Clădire Forja/Cernetului 23 (22.569,72)

17 Cabina Portar/Cernetului 23 (2.460,36)

18 Statie Accetilena/Cernetului 23 (19.687,92)

19 Magazie C3/Cernetului 23 (64.938,45)

20 Magazie C4/Cernetului 23 (24.346,10)

21 Şopron C12/Cernetului 23 (43.124,52)



22 Şopron /Cerneţului 23 (192,76)

23 Post Transformare/Cernetului 23 (1.102,74)

24 Cale Rulare Macara /Cerneţului 23 (45.211,40)

25 Clădire Ad-tiva si Grup Social/ Cerneţului 23 (381.672,13)

26 Bazin de Apa/ Cerneţului 23 (1.304,59)

27 Spaţiu Comercial/T. Vladimirescu nr.203 (156.277,00)

28 Atelier Mecanic/Banovitei 44 (1.075,86)

29 Cabina Poarta +Vestiar/Banovitei 44 (363,53)

30 Cabina Carburanti/Banovitei 44 (369,41)

31 Magazie Materiale/Banovitei 44 (2.653,37)

32 Magazie/Banovitei 44 (406,62)

33 Magazie Materiale/Banovitei 44 (6.798,79)

34 Platforma Betonata /6261.26MP/Banovitei 44 (4.730,66)

35 Platforma Betonata /3141.82MP/Banovitei 44 (2.373,79)

36 Platforma Betonata /450.35 MP/Banovitei 44 (340,30)

37 Sediu Administrativ P+l/Banovitei 44 (16.426,61)

38 Drum Acces Cariera Baloteşti (2.242.243,86)

39 Platforma Halanga (8.769.069,03)

40 Platforma Betonata Halanga (3.540.047,06)

41 Magazin Vinju Mare Republicii 4 CC Discount (19.993,78)

42 Apartament nr. 6/Tolstoi-Timisoara 21.468,62

43 Apartament nr. 7/Tolstoi-Timisoara 21.468,61

44 Casa nr. 1-Ghiroda (645.114,90)

45 Tablou Electric Casa 1 (690,00)

46 Casa nr. 2-Ghiroda (511.545,13)

47 Tablou Electric Casa 2 (857,57)

48 Vila 2/Ghiroda 171.060,06

49 Platforma Calea Lugojului (5.514.000,00)

50 Hala Producţie P+lE/contr. 34450-Dumbravita (606.452,63)

51 Imobil Dumbravita/contr. 54516-Dumbravita (153.815,52)

52 Hala P+lE/contr. 78616-Dumbravita (299.809,77)

53 Hala Producţie P+IE/Manzzolini-Dumbravita (154.358,44)

54 Hala Producţie P+IE/Renaissance-Dumbravita (264.159,79)

55 Platforma Dumbravita (1.011.158,17)

56 Hala Producţie P+IE/Dall Group (42.387,36)

Total (34.354.843,42)

La data deschiderii procedurii de faliment, în contabilitatea debitoarei, erau înregistrate imobile la 

valoarea de inventar (valoare de achiziţie influenţată cu valoarea investiţiilor pusă în funcţiune, 

precum şi cu diferenţele din reevaluare înregistrate) a căror valoare totală era de 160.979.061,24 lei. 

Precizăm faptul că pentru valorile înregistrate în contabilitata debitoarei au fost depuse declaraţii la 

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

Cu ocazia inventarierii bunurilor s-a constatat că Drumul de acces Cariera Baloteşti şi Platforma 

Balastieră Baloteşti au fost efectuate pe terenuri care nu sunt proprietatea debitoarei, respectiv:

- Drumul de acces, cu valoare de inventar în sumă de 14.165.819,24 lei, a fost realizat în baza 

Contractului de exploatare agregate natural nr. 56/19.08.2008 încheiat între Confort SA Timişoara, 

în calitate de vânzător şi Confort Imobiliare SRL (actualmente C&C MH Confort SRL), în calitate 

de cumpărător. în baza Contractului amintit, la art. 4.2 s-a prevăzut ca, cumpărărtorul “să suporte 

toate cheltuielile lefate de amenajarea şi întreţinerea Drumului de acces pentru exploatarea directă a 

terenului etc.”. De asemenea, la art. 4.3 din acelaşi contract s-a prevăzut ca “cheltuielile efctuate cu



investiţia privind amenajarea şi întreţinerea Drumului de acces se va recupera de la SC Confort Sa 

până la data încheierii prezentului contract”. La capitolul III art. 2 s-a prevăzut că acest contract 

produce efecte începând cu data semnării (19.08.2008) şi este valabil pe o perioadă de 10 ani, cu 

posibilitatea prelungirii acestei perioade prin act adiţional semnat de ambele părţi. Terenul pe care a 

fost realizat Drumul de acces a fost concesionat de către Confort SA Timişoara de la Primăria 

Izvorul Bârzii.

Lichidatorul judiciar precizează că, referitor la prevederile art. 4.3 debitoarea nu a efectuat niciun 

demers în vederea recuperării cheltuielilor efectuate cu investiţia privind amenajarea şi întreţinerea 

Drumului de acces de la SC Confort SA Timişoara, societate care se află în procedura de insolvenţă 

în dosarul nr. 8287/30/2012 aflat pe rolul Tribunalului Timiş.

- Platformă Balastieră Baloteşti, cu valoare de inventar în sumă de 7.889.444,00 lei, nu a putut fi 

identificată faptic în localitatea Baloteşti, sustinându-se de către foştii administrator ai debitoarei 

insolvente că ar fi realizată pe terenul aflat în proprietatea SC Drumuri şi Lucrări Publice SA, 

societate aflându-se în procedură de faliment în dosarul nr. 6571/101/2013 aflat pe rolul 

Tribunalului Mehedinţi.

De asemenea, precizăm faptul că, cu ocazia inventarierii bunurilor, teren 850 mp, Mărul în valoare 

de 166.479,00 lei a fost preluat prin fuziune cu SC Coneca Prod SRL fiind vândut în anul 2006, 

acesta nefiind scăzut din evidenţa contabilă a debitoarei.

Referitor la bunurile Hală Producţie P+IE/Dall Group, cu valoare de inventar în sumă de

122.349,00 lei şi Teren 1/2 din 2654 mp, cu valoare de inventar în sumă de 567.815,34 lei, s-a 

efectuat o tranzacţie cu Interpresent SRL în anul 2008, care nu a fost finalizată la cadastru, banii au 

fost achitaţi de către debitoare, bunurile au fost înregistrate în contabilitatea societăţii, dar faptic nu 

au intrat în patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL. Lichidatorul judiciar a promovat 

acţiune în instanţă, în vederea recuperării sumei, acţiune ce face obiectul dosarului nr. 

9465/101/2012/al4 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi.

Referitor la Vila nr. 2 situată în localitatea Ghiroda, cu valoare de inventar în sumă de 443.145,06 

lei, conform hotărârii AGA, a fost adusă ca aport în natură la majorarea capitalului SC Gorno SRL, 

fără a fi scăzută din evidenţa contabilă a debitoarei.

După scăderea din valoarea totală de inventar a valorii imobilelor menţionate mai sus în sumă de 

23.355.051,64 lei rezultă o valoare de invetar aferentă bunurilor evaluate în vederea vânzării în 

sumă de 137.624.009,60 lei.

Lichidatorul judiciar precizează că nu poate să-şi exprime o opinie cu privire Ia realitatea şi 

exactitatea sumelor aferente acestor investiţii efectuate la bunurile proprietatea debitoarei, precum şi 

la cele efectuate pe terenurile care nu sunt proprietatea debitoarei. Referitor la acest aspect, la 

această dată, există în curs de desfăşurare un control de fond efectuat de către ANAF, care va 

analiza şi aceste aspecte.

După evaluarea bunurilor imobile care s-au regăsit în patrimoniul debitoarei s-a constatat că 

valoarea de vânzare forţată rezultată este în sumă de 19.650.578,80 lei, rezultând o diferenţă 

negativă faţă de valoarea de inventar în sumă de -117.973.430,80 lei.

Diferenţa negativă de 117.973.430,80 lei se datorează în opinia lichidatorului judiciar a două 

fenomene economice:

- reevaluarea bunuriloe immobile ale societăţii insolvente de către experţi evaluator anterior 

deschiderii procedurii, în scopul îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a societăţii;

- înregistrarea scriptică în evidenţa contabilă a unor aşa zise investiţii sau modernizări, care cu 

ocazia inventarierii effectuate în temeiul art. 113 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

nu au fost identificate.

De precizat este faptul că, până la această dată, au fost valorificate un număr de trei imobile care au 

fost grevate de sarcini în favoarea creditorului BRD Groupe Societe Generale pentru care s-a 

obţinut suma de 3.288.224,45 lei.

Situaţia imobilelor înregistrate în conturile 211 „Terenuri” şi 212 “Construcţii” la data deschiderii 

procedurii de faliment este anexată la prezentul raport.

De asemenea, lichidatorul judiciar a constatat că la data deschiderii procedurii de faliment, în contul 

231 “Investiţii corporale în curs de execuţie” erau înregistrate imobilizări corporale în curs în 

valoare de 61.806.081,45 lei.



Situaţia analitică a acestor investiţii este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.

crt.
Imobilizări corporale in curs Valoare/Lei Observaţii

1
Imobilizări corp. in curs /Amenajare 

teren Bucureşti
3.607.319,00

Terenul nu mai exista in evidenta 

CC MH Confort SRL, a fost 

transferat ca aport la SC GORNO 

SRL

2
Imobilizări corp. in 

curs/Moderniz.sediu Bucureşti
780.897,45

Imobilul nu mai exista in evidenta 

CC MH Confort SRL, a fost 

transferat ca aport la SC GORNO 

SRL

3

Imobilizări corp. in 

curs/Amenaj.platforma Dumbravita 

1/CF5008/15000 MP

1.959.170,00

4

Imobilizări corp.in curs 

/Amenaj.platforma Dumbravita 

2/1646MP

762.050,00

5

Imobilizări corp in curs/Amenaj 

.platforma Dumbravita 

3/4949MP(2595+2354)

2.022.575,00

6

Imobilizări corp in curs 

/Amenaj.platforma Dumbravita 

4/1644MP

1.028.185,00

7

Imobilizări corp.in curs 

Amenaj.platforma 

Dumbravita5/3609MP

748.100,00

8
Imobilizări corp. in curs Amenaj.curti 

c-tii Ghiroda/7475MP
315.953,00

Din 7475mp, 1634mp- aport 

Gorno, 1451 mp - vânduţi Andras 

Mihaela, 1093mp- aport Gorno 

(nu au fost scăzuţi din evidenta 

CC MH Confort SRL), 1550 mp - 

lac, 1747 mp- lac.

9
Imobilizări corp. in curs /Amenaj 

platforma Ghirodal/15000MP
6.636.735,00

10

Imobilizări corp. in 

curs/Amenaj.platforma Ghiroda 

2/11500MP

508.816,00

11
Imobilizări corp. in /Amenaj.plaforma 

Ghiroda3/5625MP
1.796.875,00

Bunurile imobile au fost 

valorificate prin licitatie in anul 

2014.

12
Imobiliz. corp. in curs 

/amenaj.platforma IC Bratianu/1094mp
262.264,00

13
Imobiliz, corp. in curs /Amenaj.platf. 

Banoviţei . 11 /24169mp
6.500.659,00

14

Imobiliz. corp. in curs 

/Amenaj.platforma 

Banoviţei.5/1631 mp

4.387.550,00

15

Imobiliz.corp. in cu/ 

Amenaj.platf.Calea Cerneţului nr 

23/21660mp

6.200.387,00

16

Imobilizări corp. in 

curs/Amenaj.platf.banovitei 

nr.5/3202mp

637.950,00



17
Imobilizări corporale in 

curs/Amenaj.platf.Vanju Mare/1661mp
1.121.175,00 Aport SC GORNO SRL

18
Imobilizări corporale in 

curs/Amenaj.platf.Vanju Mare/l806mp
1.219.050,00 Aport SC GORNO SRL

19
Imob. corp. in curs de exec./Amenajare 

platforma/40.000mp - Izvoru Birzii

10.787.796,0

0

20
Imob. corp. in curs de exec./Amenajare 

platforma /15.589mp - Banoviţei 44

10.522.575,0

0

Total
61.806.081,4

5

Aşa cum se observă din tabelul prezentat mai sus, investiţiile înregistrate nu au fost puse în 

funcţiune. Mai mult decât atât, investiţiile înscrise la poziţiile 1, 2, 8, 17 şi 18 în valoare totală de 

7.044.394,45 lei sunt aferente imobilelor care au fost aduse ca aport la capitalul social al SC Gorno 

SRL, nefiind scăzute din evidenţa contabilă a debitoarei.

De asemenea, investiţia în valoare de 1.796.875,00 lei este aferentă celor două vile situate în 

localitatea Ghiroda, str. Nuferilor, nr. 16 şi nr. 18, valorificate prin licitaţie publică. Precizăm că 

această valoare urmează a fi scăzută din contabilitatea debitoarei.

Situaţia imobilizărilor corporale înregistrate în contul 231 “Investiţii corporale în curs de 

execuţie’'la data deschiderii procedurii de faliment este anexată la prezentul raport.

Referitor la realitatea şi exactitatea sumelor, lichidatorul judiciar precizează că, în mare parte aceste 

investiţii sunt realizate într-o perioadă mai mare de trei ani anterioară deschiderii procedurii de 

insolvenţă, neputând să-şi exprime o opinie cu privire la acest aspect.

Conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 12.02.2013, onorariul administratorului judiciar 

pentru perioada 13.11.2012-09.09.2013 este în sumă de 165.000,00 euro exclusiv TVA, din care s-a 

încasat suma de 90.000,00 euro, diferenţa în sumă de 75.000,00 euro exclusiv TVA, urmând a fi 

încasată pe măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare, iar onorariul fix lunar al 

lichidatorului judiciar pentru perioada 10.09.2013-10.09.2014, conform încheierii de şedinţă din 

Camera de Consiliu de la 10.03.2014 este în sumă de 300.000,00 lei exclusiv TVA, urmând a fi 

încasat pe măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare.

1. Situaţia dosarelor privind recuperarea creanţelor se regăseşte ataşat ca si anexă prezentului raport 

de activitate.

2. Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect revendicarea mobiliară se 

regăseşte ca şi anexă prezentului raport de activitate.

3. Situaţia dosarelor privind debitorii de încasat se regăseşte ca şi anexă prezentului raport lunar de 

activitate.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 

Termen procedural: 08.09.2014.

Lichidator judiciar asociat 

Yna Consulting SPRL, 

prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Moto’

Consultant Insolvenţă.SPRL, 

prin reprezentant asociat coordonator ec Emil Popesc


