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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1713, data emiterii: 26.05.2014 

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. 11A, 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 7 

(şapte) 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. 

4927/11.03.2014 a raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi 

justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 720, din data de 10.03.2014. 

Cu adresa nr. 199/18.03.2014, lichidatorul judiciar a solicitat către Secom SA reconectarea la 

reţeaua de apă canal a locului de consum din Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 

jud. Mehedinţi. Adresa nr. 199/18.03.2014 a fost comunicată către Secom SA prin fax, conform 

dovezii anexate. 

De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat către SC Cez Vânzare SA, reconectarea la reţeaua 

electrică a locului de consum din Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. 

Mehedinţi, deoarece locul de consum din Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 203, a fost valorificat în 

urma licitaţiei pubice cu strigare. Solicitarea de reconectare a fost comunicată către SC Cez Vânzare 

SA la adresa de e-mail, conform dovezii anexate. 

Având în vedere faptul că la data de 20.03.2014 adjudecatarul bunului imobil *spaţiu comercial 

situat în localiatatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 203A, bl. IN1B, sc. 1, 

parter, ap. 31, jud. Mehedinţi, CF 52807-C1-U31, nr. cadastru 52807-C1-U31, având suprafaţa 

construită de 187,50 mp şi suprafaţa utilă de 140,34 mp* din proprietatea debitoarei SC C&C MH 
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Confort SRL, respectiv persoana juridică SC Oprisan SRL, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu-

Severin, str. Mareşal Ion Antonescu, nr. 63, bl. M4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, CUI: RO 2478797, 

înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/1473/1992, a achitat contravaloarea bunului 

imobil licitat în sumă de 533.484,00 lei, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea actului de 

adjudecare în formă autentică raportat la dispoziFiile art. 120 alin. (2) din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenFei. 
Contractul de vânzare cumpărare pentru bunul imobile desris anterior a fost autentificat sub nr. 
676/20.03.2014 de Biroul Individual Notarial Andreca Ion. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea facturii fiscale nr. 518946/20.03.2014 în 
valoare de 580.151,92 lei, pentru bunul imobil *spaţiu comercial situat în localiatatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 203A, bl. IN1B, sc. 1, parter, ap. 31, jud. 
Mehedinţi, CF 52807-C1-U31, nr. cadastru 52807-C1-U31, având suprafaţa construită de 187,50 
mp şi suprafaţa utilă de 140,34 mp*, către adjudecatarul SC Oprişan SRL. 
Prin adresă nr. 193/28.03.2014, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-
Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice 
valoarea impozitului datorat pentru bunul imobil *spaţiu comercial situat în localiatatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 203A, bl. IN1B, sc. 1, parter, ap. 31, jud. 
Mehedinţi, CF 52807-C1-U31, nr. cadastru 52807-C1-U31, având suprafaţa construită de 187,50 
mp şi suprafaţa utilă de 140,34 mp*, proprietatea decitoarei SC C&C MH Confort SRL, aferent 
perioadei 09.09.2013 (data deschiderii procedurii de faliment) – 20.02.2014 (data valorificării 
imobilului), fără majorări şi penalităţi, aceste informaţii fiindui necesare în vederea distribuirii 
sumei. De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat radierea imobilului din evidenţele fiscale ale 
SC C&C MH Confort SRL. 
Prin adresa nr. 4046/02.04.2014, Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de 
Impozite şi Taxe Locale a formulat răspuns comunicând că valoarea impozitului datorat pentru 
perioada 09.09.2013-20.02.2014 este în sumă de 1.706,00 lei. 
În aplicarea dispoziFiilor art. 122 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenFei 
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi 
din încasarea creanţelor şi planul de distribuire, nr. 2, din data de 10.04.2014, pentru debitoarea SC 
C&C MH Confort SRL (sume încasate din valorificarea bunului imobil *spaţiu comercial situat în 
localiatatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 203A, bl. IN1B, sc. 1, parter, 
ap. 31, jud. Mehedinţi, CF 52807-C1-U31, nr. cadastru 52807-C1-U31, având suprafaţa construită 
de 187,50 mp şi suprafaţa utilă de 140,34 mp*), care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la 
data de 11.04.2014, conform dovezii anexate. 
Raportat la dispoziFiile art. 122 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenFei 
lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
7319/14.04.2014 a notificării privind depunerea la grefa Tribunalului MehedinFi a planului de 
distribuire şi a raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 50, 
din data de 11.04.2014. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaFii împotriva planului de distribuire şi a 
raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 50, din data de 
11.04.2014, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor, potrivit planului de distribuire, 
nr. 2, din data de 10.04.2014, 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. 2, a reiwşit că societatea datorează bugetului de stat un TVA de plată în 
sumă de 51.976,15 lei, TVA care nu a fost plătit datorită faptului că debitoarea avea de recuperat din 
perioada anterioară o sumă mult mai mare, acest TVA cimpensându-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. 
În vederea valorificării imobilului aflat în patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
*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 - preţ pornire licitaţie 
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1.671.760,00 lei la care se adaugă TVA-ul aferent*, conform regulamentului de vânzare aprobat de 
creditorul garantat BRD Groupe Societe Generale, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi 
transmiterea spre publicare a anunţurilor de vânzare a imobilului, la preţul de 80% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, în ziarele Adevărul din din data de 06.05.2014 şi Renaşterea 
Bănăţeană din data de 06.05.2014, licitaţia urmând să aibă loc la sediul lichidatorului judiciar, din 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, în data de 21.05.2014, ora 1400, iar în cazul 
în care bunul imobil nu va fi valorificat, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
04.06.2014 ora 1400, la data de 18.06.2014 ora 1400, la data de 02.07.2014 ora 1400, la data de 
16.07.2014 ora 1400, respectiv la data de 30.07.2014 ora 1400. Pentru publicarea anunţurilor a fost s-
a achitat suma de 860,00 lei cu factura nr. 0496/06.05.2014. 
De asemenea, anunţurile de vânzare au fost publicate pe site-urile: Locbun.ro, unpir.ro, OLX.ro 
fostul mercador.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, 
www.ynaconsuting.ro, la rubrica Licitaţii, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL, www.consultant-insolventa.ro, conform dovezilor anexate. 
În data de 21.05.2014, ora 1400 s-a organizat licitaţia în vederea valorificării bunului imobil scos la 
vânzare în baza sentinţei nr. 545/23.09.2013, prin care s-a dispus ridicarea suspendării prevăzute la 
art. 36 cu privire la creanţa creditorului garantat BRD – Groupe Societe Generale SA şi 
valorificarea imediată în cadrul procedurii, conform art.116 – 118 din Legea insolvenţei şi cu 
condiţia achitării din preţ a cheltuielilor prevăzute la art. 121 alin. 1 pct. 1 a bunurilor afectate 
garanţiei, respectiv *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* - preţ 
pornire licitaţie 1.671.760,00 lei la care se adaugă TVA-ul aferent, pentru care s-a înscris un singur 
ofertant, respectiv SC Manon Lescaut Food SRL, care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 
1.671.760,00 lei (exclusiv TVA), care a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 1.000,00 lei cu 
ordinul de plată nr. 46 din data de 16.05.2014 şi a achitat garanţia de participare la licitaţie de 10% 
din preţul de pornire a licitaţiei, în valoare de 207.300,00 lei cu ordinul de plată nr. 47 din data de 
19.05.2014, conform caietului de sarcini, diferenţa în cuantum de 1.865.682,40,00 lei urmând a fi 
consemnată în cel mult 30 de zile în contul de faliment al debitoarei SC C&C MH Confort SRL, 
conform art.770 alin. 1 din NCPC. 
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 
II * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbraviţa, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeFul Timiş, CF 403686(CF vechi 
4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp *, la pretul 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 28.02.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 14.03.2014 orele 1300 a fost publicat în ziarul Jurnalul 
Naţional din data de 13.03.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.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. 
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 14.03.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 14.03.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 
imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbraviţa, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeFul 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. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeFul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 
suprafaţă:3609 mp *, la pretul 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 14.03.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 28.03.2014 a fost publicată în ziarul de largă circulaţie 
Jurnalul Naţional din data de 25.03.2014. 
Licitaţia a fost organizată la data de 28.03.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 28.03.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 
imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbraviţa, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeFul 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. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeFul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 
suprafaţă:3609 mp *, la pretul 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 28.03.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 16.04.2014 a fost publicată în ziarul de largă circulaţie 
Jurnalul Naţional din data de 15.04.2014. 
Licitaţia a fost organizată la data de 16.04.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 16.04.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 
imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbraviţa, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeFul 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. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
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Timişoara – Lipova) judeFul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 
suprafaţă:3609 mp *, la pretul 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 16.04.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 30.04.2014 a fost publicată în ziarul de largă circulaţie 
Jurnalul Naţional din data de 25.04.2014. 
Licitaţia a fost organizată la data de 30.04.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 30.04.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 
imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbraviţa, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeFul 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. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeFul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 
suprafaţă:3609 mp *, la pretul 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 30.04.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 23.05.2014 a fost publicată în ziarul de largă circulaţie 
Jurnalul Naţional din data de 20.05.2014. 
Licitaţia a fost organizată la data de 23.05.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 23.05.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunul 
imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. Dumbraviţa, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeFul 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. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeFul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 
suprafaţă:3609 mp *, la pretul 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, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
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Licitaţia a fost organizată la data de 30.05.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Lichidatorul judiciar a respectat regulamentul de vânzare privind bunul imobil aflat în 
garanţia Piraeus Bank SA aprobat de adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort 

SRL din data de 22.11.2013 în sensul că : 
-preţul de pornire al licitaţiei a fost de 460.459,00 euro exclusiv T.V.A. 
-frecvenţa organizării licitaţiilor a fost de 2 pe lună. 
-fiecare licitaţie a avut loc în maxim 5 zile de la apariţia publicaţiei de vânzare într-un yiar de 
largă circulaţie. 
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/I, 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 pretul 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 Romaniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcFii 
situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str.BanoviFei, nr.11 jud.MehedinFi, CF52299, nr. cadastru 
1476/1, suprafaFa: 369 mp şi teren+construcFii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str.BanoviFei, nr.11, jud.MehedinFi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafaFa: 23800 mp la pretul 
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) judeFul Timiş, CF 401670(CF vechi 
4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafaţă: 2663 mp la pretul 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) judeFul 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) judeFul Timiş, CF 401672(CF vechi 
20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafaFa: 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 garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren extravilan situat în 
comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului judeFul Timiş, CF 400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru 
A428/9/2, suprafaFa: 10.000 mp; teren intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, 
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judeFul 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, judeFul MehedinFi, CF 50155, nr. cadastru 500, 
suprafaFa: 20000 mp şi teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeFul MehedinFi, CF 
50156, nr. cadastru 551, suprafaFa: 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+construcFii situate în 
com. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) 
judeFul 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+construcFii situate în com. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 
691 Timişoara – Lipova) judeFul 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+construcFii situate în 
loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11A, judeFul MehedinFi, CF 52336, nr. cadastru 
575/2, suprafaFa: 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 06.03.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 20.03.2014.2014 a fost publicat în ziarul de largă 
ciculaţie Jurnalul Naţional din data de 13.03.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 20.03.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 20.03.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 
imobile aflate în garanţia creditorului BCR rang 1 nu asu fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 
Lichidatrul 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/I, 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. 
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Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafaţa: 6680 mp la pretul 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 Romaniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcFii 
situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str.BanoviFei, nr.11 jud.MehedinFi, CF52299, nr. cadastru 
1476/1, suprafaFa: 369 mp şi teren+construcFii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str.BanoviFei, nr.11, jud.MehedinFi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafaFa: 23800 mp la pretul 
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) judeFul Timiş, CF 401670(CF vechi 
4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafaţă: 2663 mp la pretul 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) judeFul 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) judeFul Timiş, CF 401672(CF vechi 
20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafaFa: 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 garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren extravilan situat în 
comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului judeFul Timiş, CF 400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru 
A428/9/2, suprafaFa: 10.000 mp; teren intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, 
judeFul 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, judeFul MehedinFi, CF 50155, nr. cadastru 500, 
suprafaFa: 20000 mp şi teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeFul MehedinFi, CF 
50156, nr. cadastru 551, suprafaFa: 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+construcFii situate în 
com. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) 
judeFul 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+construcFii situate în com. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 
691 Timişoara – Lipova) judeFul 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+construcFii situate în 
loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11A, judeFul MehedinFi, CF 52336, nr. cadastru 
575/2, suprafaFa: 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 20.03.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. str. B-dul 
Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul 
MehedinFi conform dovezilor anexate. 
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Anunţul privind licitaţia publică din data de 10.04.2014.2014 a fost publicat în ziarul de largă 
ciculaţie Jurnalul Naţional din data de 08.04.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.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 10.04.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 10.04.2014 lichidatorul judiciar constată faptul că bunurile 
imobile aflate în garanţia creditorului BCR rang 1 nu asu fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 
Lichidatorul judiciar a respectat regulamentele de vânzare privind bunurile imobile aflate în 
garanţia BCR SA aprobate de adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL 

din data de 22.11.2013 în sensul că a organizat prima serie de licitaţii la un termen de 2 
săptămâni fiecare la acelaş preţ stabilit prin raportul de evaluare. 
 
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, creditorul Banca 
de Export Import a României Eximbank SA cu rangul II * Teren extravilan+constructii situat în loc. 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeFul MehedinFi, CF 52063, nr. cadastru 
932, suprafaFa: 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 06.03.2014. la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform dovezilor 
anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 20.03.2013 privind bunul imobil * Teren 
extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeFul 
MehedinFi * a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional din data de 13.03.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 20.03.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 20.03.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunurile 
imobile aflate în garanţia creditorului Volksbank Romania SRL 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, creditorul Banca 
de Export Import a României Eximbank SA cu rangul II * Teren extravilan+constructii situat în loc. 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeFul MehedinFi, CF 52063, nr. cadastru 
932, suprafaFa: 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 20.03.2014. la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
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MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform dovezilor 
anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 10.04.2013 privind bunul imobil * Teren 
extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeFul 
MehedinFi * a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Jurnalul Naţional din data de 08.04.2014 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 10.04.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 10.04.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunurile 
imobile aflate în garanţia creditorului Volksbank Romania SRL nu au fost valorificate din lipsă de 
ofertanţi. 
Lichidatorul judiciar a respectat regulamentul de vânzare privind bunul imobil aflat în 
garanţia Volksbank SA aprobat de adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort 
SRL din data de 22.11.2013 în sensul că a organizat prima serie de licitaţii la un termen de 2 
săptămâni fiecare la acelaş preţ de 749000,00 euro exclusiv T.V.A. 
Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitoarei SC C & C MH Confort SRL la 
data de 29.05.2014 orele 1500 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. ZăbrăuFului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, având ca ordine de zi: 
1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la demersurile efectuate pentru 
valorificarea bunului imobil aflat in garanFia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I din 
proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, precum Fi a regulamentului de vânzare propus 
respectiv licitaFie publică cu strigare. 
2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la demersurile efectuate pentru 
valorificarea bunurilor imobile aflate in garanFia creditorului BCR SA cu rangul I din proprietatea 
debitorului SC C&C MH Confort SRL, precum Fi a regulamentului de vânzare propus respectiv 
licitaFie publică cu strigare. 
Convocatorul adunării creditorilor nr. 1593 din data de 15.05.2014 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de InsolvenFă nr. 9472 din data de 19.05.2014 precum Fi pe site – urile lichidatorului 
judiciar www.consultant-insolventa.ro Fi www.ynaconsulting.ro. 
Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile din patrimoniul 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BRD SA cu rangul I 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+construcFii 
situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. BanoviFei, nr. 44, judeFul MehedinFi, CF 54800, nr. 
cadastru 991/1, suprafaFa: 9192 mp; teren+construcFii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str.BanoviFei, nr.44, judeFul MehedinFi, CF 54798, nr. cadastru 991/2, suprafaţă: 4884 mp; 
teren+construcFii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str.BanoviFei, nr.44, judeFul MehedinFi, 
CF 54797, nr. cadastru 991/3, suprafaFa: 1913 mp * la preţul de pornire a licitaţiei de 1.768.000,00 
lei echivalentul a 400.200,00 euro; 
2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BRD SA cu rangul I * magazin comercial situat în 
loc. Vânju Mare, str. Republicii, nr. 4, judeFul MehedinFi, CF 50382-C1, nr. cadastru 328/A/C1 *, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 275.894,00 lei echivalentul a 63.318,00 euro exclusiv T.V.A. 
Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 06.03.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
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Anunţul privind licitaţia publică din data de 20.03.2014.2014 a fost publicat în ziarul de largă 
ciculaţie Jurnalul Naţional din data de 13.05.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 20.03.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 20.03.2014 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 preturi diminuate cu 10% fata 
de preturile stabilite prin raportul de evaluare, prin afişarea anunţului de licitaţie la data de 
20.03.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 
nr. 7A, judeFul MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul 
MehedinFi conform dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 10.04.2014.2014 a fost publicat în ziarul de largă 
ciculaţie Jurnalul Naţional din data de 08.04.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 10.04.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 10.04.2014 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 preturi diminuate 
cu 10% fata de preturile stabilite prin raportul de evaluare prin afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 10.04.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, 
judeFul MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, 
judeFul MehedinFi conform dovezilor anexate. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 07.05.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
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Conform procesului verbal din data de 07.05.2014 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 preturi diminuate cu 10% fata 
de preturile stabilite prin raportul de evaluare prin afişarea anunţului de licitaţie la data de 
07.05.2014 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului 
nr. 7A, judeFul MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul 
MehedinFi conform dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 23.05.2014.2014 a fost publicat în ziarul de largă 
ciculaţie Jurnalul Naţional din data de 20.05.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 23.05.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 23.05.2014 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. 
În perioada următoarele lichidatorul judiciar a proceda la organizarea următoarei licitaFii. 
Lichidatorul judiciar a respectat regulamentele de vânzare privind bunurile imobile aflate în 
garanţia BRD - GSG SA aprobate de adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort 
SRL din data de 22.11.2013 în sensul că a organizat prima serie de licitaţii la un termen de 2 
săptămâni fiecare la acelaş preţ stabilit prin raportul de evaluare si a trecut la o doua serie de 
licita>ii la un pret diminuat cu 10% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare. 
Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitaţiei în vederea valorificării bunului imobil aflat 
în garanţia creditorului ANAF de rangul I, după cum urmează: 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 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 2.005.752,72 lei exclusiv TVA, pret 
diminuat cu 25% faţă de preţul stabilit de adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort 
SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 10.02.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 10.03.2014 a fost publicat în ziarul de largă ciculaţie 
Jurnalul Naţional din data de 25.02.2014 precum si in ziarul Adevărul din data de 05.03.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 10.03.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
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Conform procesului verbal din data de 10.03.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a 
prezentat nici un ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare. 
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 
ANAF de rangul I, după cum urmează: 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 mp, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 2.005.752,72 lei exclusiv TVA, pret diminuat cu 50% faţă de 
preţul stabilit de adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 10.03.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 10.04.2014 a fost publicat în ziarul de largă ciculaţie 
Jurnalul Naţional din data de 04.04.2014 precum si in ziarul Adevărul din data de 04.04.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 10.04.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Conform procesului verbal din data de 10.04.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a 
prezentat nici un ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare. 
Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat în garanţia creditorului 
ANAF de rangul I, după cum urmează: 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 mp, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 2.005.752,72 lei exclusiv TVA, pret diminuat cu 50% faţă de 
preţul stabilit de adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data de 10.04.2014 la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 26.05.2014 a fost publicat în ziarul de largă ciculaţie 
Jurnalul Naţional din data de 20.05.2014 precum si in ziarul Adevărul din data de 20.05.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.mercador.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 26.05.2014 orele 13:00 în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea anunFului privind închiererea bunurilor imobile din 
patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL după cum urmează: 
1)Bunul imobil - Clădire compusă din SAD1 situate la parter Fi etaje, compus din 3 încăperi Fi 
etaj situate în com. DumbrăviFa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 TimiFoara – 
Lipova) judeFul TimiF, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafaFă: 1646/3290 mp; 
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2) Bunul imobil - Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 5, judeFul 
MehedinFi, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafaFa: 1452 mp; teren+construcFii situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 5, judeFul MehedinFi, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, 
suprafaFa: 643 mp; teren+construcFii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 5, judeFul 
MehedinFi, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafaFă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 5, judeFul MehedinFi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafaFa: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 5, judeFul 
MehedinFi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafaFa: 722 mp; teren+construcFii situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 5, judeFul MehedinFi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafaFa: 6680 mp; 
3) Bunul imobil - Teren+construcFii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 11 judeFul 
MehedinFi, CF 52299, nr. cadastru 1476/1, suprafaFa: 369 mp Fi teren+construcFii situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 11, judeFul MehedinFi, CF 52300, nr. cadastru 1476/2, 
suprafaFa: 23800 mp. 
4) Bunul imobil - Hala P+1E, buncăr, magazie Fi zonă de protecFie situate în com. DumbrăviFa, 
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 TimiFoara – Lipova) judeFul TimiF, CF 
401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafaFă: 2663 mp. 
5) Bunul imobil - SAD2 la parter Fi etaj situate în com. DumbrăviFa, (în incinta fostei ferme 
avicole, cu acces din DJ 691 TimiFoara – Lipova) judeFul TimiF, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru 
Cc 215/5/II, suprafaFă: 1644/3290 mp. 
6) Bunul imobil - Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în com. DumbrăviFa, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 TimiFoara – Lipova) judeFul TimiF, CF 
401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafaFa: 2345 mp. 
7) Bunul imobil - Teren extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului judeFul TimiF, 
CF 400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafaFa: 10.000 mp; teren intravilan situat 
în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, judeFul TimiF, CF 400009(CF vechi – 20272), nr. 
cadastru A428/1/1, suprafaFă: 15.000 mp. 
8) Bunul imobil - Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeFul MehedinFi, CF 50155, 
nr. cadastru 500, suprafaFa: 20000 mp Fi teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeFul 
MehedinFi, CF 50156, nr. cadastru 551, suprafaFa: 20000 mp. 
9) Bunul imobil - Teren+construcFii situate în com. DumbrăviFa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 TimiFoara – Lipova) judeFul TimiF, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru 
Cc 215/8, suprafaFă: 2595 mp. 
10) Bunul Imobil - Teren+construcFii situate în com. DumbrăviFa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 TimiFoara – Lipova) judeFul TimiF, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, 
suprafaFă: 2354 mp. 
11)Bunul Imobil - Teren+construcFii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
judeFul MehedinFi, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafaFa: 900 mp. 
12)Bunul Imobil - Teren extravilan+constructii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7, 
judeFul TimiF, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafaFa: 5750/11500 mp. 
13)Bunul Imobil - Teren+construcFii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 44, judeFul 
MehedinFi, CF 54800, nr. cadastru 991/1, suprafaFa: 9192 mp; teren+construcFii situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 44, judeFul MehedinFi, CF 54798, nr. cadastru 991/2, 
suprafaFă: 4884 mp; teren+construcFii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. BanoviFei, nr. 44, 
judeFul MehedinFi, CF 54797, nr. cadastru 991/3, suprafaFa: 1913 mp. 
14)Bunul Imobil - ApaFiu comercial situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. B – dul Tudor Vladimirescu, 
nr. 203A, bl.IN18, sc. 1, parter, ap. 31, judeFul MehedinFi, CF 52807-C1-U31, nr. cadastru 52807-
C1-U31. 
15)Bunul Imobil - Magazin comercial situat în loc. Vânju Mare, str. Republicii, nr. 4, judeFul 
MehedinFi, CF 50382-C1, nr. cadastru 328/A/C1 
16)Bunul Imobil -  Hala P+1E, buncăr, magazie Fi zonă de protecFie situate în com. DumbrăviFa, 
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 TimiFoara – Lipova) judeFul TimiF, CF 
403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafaFă:3609 mp. 
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17)Bunul Imobil - Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Calea CerneFului, 
nr. 23A, judeFul MehedinFi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaFa: 21660 mp. 
AnunFul privind închirierea bunurilor imobile descrise anterior a fost publicat în ziarul de largă 
circulaFie Jurnalul NaFional din data de 20.05.2014. 
De asemnea anunFul de închiriere a fost publicat pe site – urile lichidatorului judiciar 
www.consultant –insolventa.ro si www.ynaconsulting.ro precum Fi pe site – urile de specialitate 
privind publicitatea respectiv: www.vand.ro, www.olx.ro, www.piata.ro, www.locbun.ro si 
www.piataTM.ro. 
Lichidatorul judiciar identificat faptic în patrimoniul debitoarei SC C&C Mh Confort SRL bunul 
mobil Autoturism Peugeot Tipul PNCFA 107 – B66 FWT Numar de identificare 
VF3PNCFAC88162772, seria cărţi de identitate F851274, culoare galbenă, Motor pe benzină 
conform procesului verbal de din data de 11.02.2014. 
Raportat la dispoziFiile art. 116 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenFei 
lichidatorul judiciar a angajat un expert evaluator care să evalueze bunul mobil Autoturism Peugeot 
Tipul PNCFA 107 – B66 FWT Numar de identificare VF3PNCFAC88162772, seria cărţi de 
identitate F851274, culoare galbenă, Motor pe benzină din patrimoniul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL. 
Expertul evaluator a depus la dosarul cauzei raportul de evaluare pentru bunul mobil Autoturism 
Peugeot Tipul PNCFA 107 – B66 FWT Numar de identificare VF3PNCFAC88162772, seria cărţi 
de identitate F851274, culoare galbenă, Motor pe benzină din patrimoniul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL. 
Lichidatorul judiciar a întocmit raportul cu privire la raportul de evaluare al bunului mobil descris 
anterior precum Fi regulamentul de vânzare. 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea pe site – ul www.consultant-insolventa.ro la rubrica 
Dosare C&C MH Confort SRL pozitia 200 a raportului cu privire la raportul de evelaure pentru 
bunul mobil autoturism identificat faptic în patrimoniul debitoarei SC C&C Mh Confort SRL. 
În conformitate cu dispoziFiile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenFei 
lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitoarei SC C&C Mh Confort SRL la data 
de 28.04.2014 orele 1430 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. ZăbrăuFului, nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, având ca ordine de zi: Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul 
de evaluare a bunului mobil (Autoturism Peugeot 107) din patrimoniul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL, precum Fi a regulamentului de vânzare corespunzator modalităFii de vânzare 
propuse. 
Convocatorul adunării creditorilor nr. 1242 din data de 14.04.2014 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de InsolvenFă nr. 7562 din data de 17.04.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea convocatorului nr. 1242 din data de 
14.04.2014 către creditorii majoritari ai debitoarei SC C&C Mh Confort SRL in format electronic 
prin email la data de 06.05.2014. 
Conform procesului verbal din data de 28.04.2014 lichidatorul judiciar a constatat faptul că 
adunarea creditorilor nu poate avea loc din lispă de cvorum. 
Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 28.04.2014 a fost depus la grefa Tribunalului 
MehedinFi conform dovezii din data de 06.05.2014. 
Lichidatorul judiciar a reconvocat adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
pentru data de 14.05.2014 orele 1430 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. ZăbrăuFului, nr. 7A, 
judeFul MehedinFi, având ca ordine de zi: Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la 
raportul de evaluare a bunului mobil (Autoturism Peugeot 107) din patrimoniul debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL, precum Fi a regulamentului de vânzare corespunzator modalităFii de vânzare 
propuse. 
Conform procesului verbal din data de 14.05.2014 adunarea creditorilor cu un procent de 
19,96678% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris 
(51.89084% din totalul masei credale) aprobă raportul lichidatorului judiciar cu privire la raportul 
de evaluare a bunului mobil (Autoturism Peugeot 107) din patrimoniul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL, precum Fi a regulamentului de vânzare corespunzător modalităFii de vânzare 
propuse. 
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Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 14.05.2014 a fost depus la grefa Tribunalului 
MehedinFi conform dovezii din data de 15.05.2014. 
Lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea către Banca Comercială Română SA a procesului 
verbal al adunării creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL din data de 14.05.2014. 
De asemenea lichidatorul judiciar a comunicat creditorului BCR SA faptul că raportul lichidatorului 
judiciar cu privire la raportul de evaluare a bunului mobil (Autoturism Peugeot 107) din patrimoniul 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL este publicat pe site - ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro la rubrica Dosare - C&C MH Confort SRL poziFia 200. 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de InsolvenFă nr. 9584 din 
data de 20.05.2014 a hotărârii adunării creditorilor din data de 14.05.2014. 
În conformitate cu dispoziFiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenFei 
lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaFă a bunului mobil Autoturism Peugeot 107 la 
pretul de 7906,00 lei exclusiv TVA prin afiFarea anunFului de licitaFie la data de 14.05.2014 la 
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeFul MehedinFi, la 
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Bd. Iuliu 
Maniu nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeFul MehedinFi, la panoul publicitar al lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 85, judeFul MehedinFi conform 
dovezilor anexate. 
AnunFul privind licitaFia publică a bunului mobil (Autoturism Peugeot 107) v-a fi publicat în 
ziarul de largă circulaFie Jurnalul NaFional Fi in ziarul local Infostar. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site – urile : 
www.locbun.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 13.06.2014 orele 1300 în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Expertul evaluator a depus la dosarul cauzei rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile obiecte 
de inventar Fi mijloace fixe din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL. 
În aplicarea dispoziFiilor art. 117 alin. (1) lichidatorul judiciar a întocmit raportele cu privire la 
rapoartele de evalaure pentru bunurile mobile obiecte de inventar Fi mijloace fixe din patrimoniul 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL. 
Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitoarei SC C & C MH Confort SRL la 
data de 29.05.2014 orele 1500 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. ZăbrăuFului nr. 7A, judeFul 
MehedinFi, având ca ordine 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 Fi a 
regulamentului de vânzare corespunzator modalităFii 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 Fi a regulamentului de 
vânzare corespunzator modalităFii de vânzare propuse. 
Convocatorul adunării creditorilor nr. 1635 din data de 19.05.2014 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de InsolvenFă nr. 9666 din data de 21.05.2014. 
Lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea pe email la data de 22.05.2014 către creditorii 
majoritari a convocarii din data de 29.05.2014 preucm Fi a rapoartelor aferente oridini de zi. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea pe site – urile acestora respectiv 
www.consultant-insolventa.ro la rubrica Dosare – C&C MH Confort SRL si www.ynaconsulting.ro, 
a convocării adunării creditorilor din data de 29.05.2014 precum Fi a rapoartele aferente ordinii de 
zi. 
Lichidatorul judiciar a procedat la rezilierea contractului de monitorizare a sistemelor de alarmă 
împotriva efracţiei şi de intervenţie cu echipaje mobile, nr. 80, din data de 20.08.2013, încheiat cu 
SC Guard Exploziv SRL şi a încheiat contractul de prestări servicii pază specializată, nr. 116, din 
data de 06.05.2014, cu SC Agenţia de Pază 93 Guard Security SRL, având ca obiect „prestări 
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servicii pază şi protecţie în scopul asigurării siguranţei obiectivului, bunurilor şi valorilor împotriva 
oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora“. 
S-a primit adresa nr. 80901/30.04.2014 de la Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – 
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care s-a solicitat lichidatorului judiciar să comunice data 
de la care să înceteze din evidenţele fiscale taxa de publicitate sediu pentru debitoarea SC C&C MH 
Confort SRL. 
Prin adresă nr. 240 din data de 13.05.2014 înregistrată la registratura Primăriei Municipiului 
Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, lichidatorul judiciar a formulat 
răspuns comunicând că încetarea din evidenţele fiscale a taxei de publicitate sediu să se facă 
începând cu data deschiderii procedurii de faliment, respectiv 09.09.2013. 
Lichidatorul judiciar a întocmit o notificare către SC Bau Center Vest SRL, prin care s-a solicitat să 
procedeze la predarea următoarelor bunuri sau a contravalorii acestora: Peugeot Boxer B 61 TVI – 
66.160,63 lei, Peugeot 107 B 64 YUJ – 23.041,97 lei, Peugeot 107 B 66 FWW – 21.394,85 lei, 
Peugeot Part XR B 66 CYZ – 32.246,52 lei, Peugeot 107 B 66 FWP – 22.561,71 lei, Peugeot Boxer 
B 66 FYR – 57.442,08 lei, Peugeot Boxer B 69 XOB – 61.594,75 lei şi Autospecială Basculantă de 
teren MH 23 CNF – 344.256,00 lei. În caz contrar se va proceda la formularea de acţiuni la 
instanţele judecătoreşti competente. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit o notificare către SC Conar SA, prin care s-a solicitat 
să procedeze la predarea urgent a următoarelor bunuri: Peugeot Boxer B 66 ETX – 57.442,08 lei şi 
Peugeot Boxer B 66 FEW – 57.442,08 lei. În caz contrar se va proceda la formularea de acţiuni la 
instanţele judecătoreşti competente. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Fi depunerea la grefa Tribunalului Mehedinţi, cu 
adresa nr. 291/20.05.2014 a tabelului definitiv consolidat rectificat I al creanţelor împotriva 
debitorului SC C&C MH Confort SRL prin care creanFa RAAN a fost scoasă din tabel având în 
vedere Decia CurFii de Apel Craiova, creanFa creditorului SC Davius Com SRL în sumă de 
23921,95 lei a fost înscrisă îna categoria creanFelor chirografare Fi creanFa creditorului SC MCT 
Impex  SRL în sumă de 683192,19 lei a fost compensate având în vedere sentinFa nr. 456 din data 
de 31.03.2014 pronunFată de Tribunalul MehedinFi. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, 
nr. 9671/21.05.2014 a tabelului defintiv consolidat rectificat I al creanFelor, conform dovezii 
anexate precum Fi pe site-urile lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insolventa.ro.  
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat rectificat II al creanţelor 
împotriva debitorului SC C&C MH Confort SRL, în sensul că a modificat creditorul ANAF 
Bucureşti cu creditorul DGRFP Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, 
care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi, cu adresa nr. 299/23.05.2014, la data de 
23.05.2014, conform dovezii anexate. 
Tabelul defintiv consolidat rectificat II al creantelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă cu cererea nr. 274 din data de 22.05.2014. 
De asemenea, tabelul defintiv rectificat II, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi consultat şi pe site-
urile lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
Referitor la cererea nr. 830863/17.12.2013, prin care ANAF – Direcţia juridică solicit achitarea 
sumei de 7.000,00 lei, potrivit art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, precizăm faptul că aceasta 
urmează a fi achitată pe măsura creerii disponibilităţilor băneşti în contul debitoarei. 
1.Dosare aflate in fond pe rolul Tribunalului 

N
R. 
C
R
T. 
 

Societatea Obiect Dosar Termen Solutie 
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4. 

SC Bau Center 
Vest SRL 

Contestatie 
tabel 

suplimentar 

9465/101/2012/
a20 

10.02.2014 

Respinge contestaţia; 
hotararea nr. 
232/17.02.2014.Impotri
va hotararii SC bau 
Center Vest SRL a 
formulat recurs la data 
de 10.03.2014 la Curtea 
de Apel Craiova, recus 
solutionat in sensul 
respingerii.hotararea 
nr.211/08.04.2014 
pronuntata de Curtea de 
Apel Craiova este 
definitiva. 

5 

Raicu Constantin 
Contestatie 

tabel creante 
9465/101/2012/

a22 
03.02.2014 

Admite excepţia 
tardivităţii contestaţiei. 
Respinge contestaţia ca 
tardiv 
formulată.hotararea nr. 
284/24.02.2014. Pana 
la data prezentului 
raport nu s-a formulat 
cale de atac 

6 

Raicu Felicia 
Contestatie 

tabel creante 
9465/101/2012/

a21 
03.02.2014 

Admite excepţia 
tardivităţii contestaţiei. 
Respinge contestaţia ca 

tardiv 
formulată.hotararea nr. 
283/24.02.2014. Pana 

la data prezentului 
raport nu s-a formulat 

cale de atac. 
7. 

SC Izometal 
Magellan SRL 

Cerere 
compensare 

legala 

9465/101/2012/
a23 

23.06.2014 

La termenul din 
28.04.2014, instanta 
pune în vedere 
lichidatorului judiciar 
să precizeze cuantumul 
creanţei SC Izometal-
Magellan SRL înscrisă 
în tabelul definitiv 
consolidat al SC C&C 
Mh Confort SRL.  

8. RAAN 
SC Confort SA 
SC C&C MH 

Confort SRL prin 

acţiune în 
anulare acte 
frauduloase ( 
Contract de 

9465/101/2012/
a9 

20.01.2014 Respinge excepţia 
inadmisibilităţii 
acţiunii. Respinge 
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administrator 
special Kasler 

Ludovic 

fidejusiune) excepţia lipsei de 
interes.hotararea 
nr.69/20.01.2014 
S-a formulat recurs de 
catre SC C&C Mh 
Confort SRL prin 
lichidator judiciar cu 
termen de judecată la 
Curtea de Apel la data 
de 25.03.2014. 
Curtea de Apel Craiova 
prin hotararea 
nr.174/25.03.2014 
admite recursul. 
Modifică sentinţa în 
sensul că admite 
acţiunea şi dispune 
anularea contractului 
de fidejusiune solidară 
nr.8621/26.06.2012. 
Menţine celelate 
dispoziţii ale sentinţei. 
Irevocabilă. 

9. 

SC BAU 
CENTER VEST 

SRL 
PRETENTII 

Cerere aflata 
in procedura 

de verificare si 
regularizare 

prev de art.200 
CPC 

 
 

2.Dosare aflate in fond pe rolul Curtii de Apel 

NR. 
CR
T. 
 

Societatea Obiect Dosar Termen Solutie 

1. RAAN 
SC Confort SA 
SC C&C MH Confort 
SRL prin administrator 
special Kasler Ludovic 

acţiune în 
anulare acte 
frauduloase ( 
Contract de 
fidejusiune) 

9465/101/2012/
a9 

T: 25.03.2014 Admite recursul. 
Modifică sentinţa 
în sensul că 
admite acţiunea şi 
dispune anularea 
contractului de 
fidejusiune 
solidară 
nr.8621/26.06.20
12. Menţine 
celelate dispoziţii 
ale sentinţei. 
Irevocabilă. 

2. SC Bau Center SRL Anulare acte 
frauduloase ( 
art.46/49 din 
legea 
85/2006) 

10.06.2014   
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1).Dosare avand ca obiect anulare acte frauduloase formulate de administratorul judiciar in temeiul 
art 79-80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei: 
Nr. 
ctr. 

SC C&C 
MH 
Confort 
SRL VS. 

Obiect Instanţa Nr. dosar Termen Soluţie 

1 SC Gorno 
G.C. SRL 

Anulare 
acte 
frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a11 26.05.2014 La termenul de 
judecată din data de 
14.04.2014 instanţa 
amana cauza si 
dispune repetarea 
adresei catre expert 
Cugut Victor.  

2 Regia 
Autonoma 
pentru 
Activitati 
Nucleare 

Anulare 
acte 
frauduloase 

Curtea de 
Apel 
Craiova 

9465/101/2012/a9 25.03.2014 Admite recursul. 
Modifică sentinţa în 
sensul că admite 
acţiunea şi dispune 
anularea contractului 
de fidejusiune solidară 
nr.8621/26.06.2012. 
Menţine celelate 
dispoziţii ale sentinţei. 
Irevocabilă. 

3 SC Bau 
Center SRL 

Anulare 
acte 
frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a15 16.06.2014 
 

La termenul de 
judecată din data de 
12.05.2014 instanţa 
incuviinţează cererea 
de înlocuire a 
expertului Pantelimon 
Petre. Desemnează, la 
cererea părţilor, pe 
expert Doinea Ovidia, 
pentru efectuarea 
expertizei în 
specialitatea evaluări 
bunuri mobile. Se va 
emite adresă către 
expert Doinea Ovidia. 

4 

Gabor 
Adrian 

Anulare 
acte 

frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a19 17.03.2014 La termenul de 
judecată din data de 
17.03.2014 instanţa 
admite acţiunea. 
Anulează transferul 
patrimonial al 
autoturismului Dacia 
Logan cu numărul de 
înmatriculare MH 18 
CNC efectuat de SC 
C&C MH CONFORT 
SRL către pârâtul 
Gabor Adrian 
menţionat în factura 
fiscală seria MCISEV 
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nr.516751/27.10.2010. 
Dispune repunerea 
părţilor în situaţia 
anterioară; 
hot.366/17.03.2014 

5 SC Serban 
Tehnology 
SRL 

Anulare 
acte 

frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a18 16.06.2014 La termenul de 
judecată din data de 
12.05.2014 instanţa 
incuviinţează cererea 
de înlocuire a 
expertului Mandreş 
Tănasie. Desemnează, 
la cererea părţilor, pe 
expert Doinea Ovidia, 
pentru efectuarea 
expertizei în 
specialitatea evaluări 
bunuri mobile. Se va 
emite adresă către 
expert Doinea Ovidia. 

6 Man 
Marian 

Anulare 
acte 

frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a17 28.04.2014 La termenul de 
judecată din data de 
28.04.2014 înstanţa 
prin hotararea 
nr.547/28.04.2014 
respinge acţiunea. 
Admite în parte 
cererea privind 
cheltuielile de 
judecată şi obligă 
reclamanta la 300 lei 
cheltuieli de judecată 
către pârâtul Man 
Marian 
Ramon.Sentinta nr. 
547/28.04.2014  a 
ramas definitiva prin 
nerecurare.  

7 SC Izo – 
Oil SRL 

Anulare 
acte 

frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a16 16.06.2014 La termenul de 
judecată din data de 
12.05.2014 înstanţa 
incuviinţează cererea 
de înlocuire a 
expertului Pantelimon 
Petre. Desemnează, la 
cererea părţilor, pe 
expert Doinea Ovidia, 
pentru efectuarea 
expertizei în 
specialitatea evaluări 
bunuri mobile. Se va 
emite adresă către 
expert Doinea Ovidia.. 
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8 SC 
Interpresent 
SRL 

Anulare 
acte 

frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a14 16.06.2014 La termenul de 
judecată din data de 
12.05.2014 instanţa 
incuviinţează cererea 
de înlocuire a 
expertului Pantelimon 
Petre. Desemnează, 
prin tragere la sorţi, pe 
expert Semenescu 
Gheorghe, pentru 
efectuarea expertizei 
în specialitatea 
evaluări bunuri 
imobile. Se va emite 
adresă către expert 
Semenescu Gheorghe. 

2).Dosare avand ca obiect constatare nulitate absolută formulate de administratorul judiciar in 
temeiul art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei: 
Nr. 
crt. 

SC C&C 
MH 

Confort 
SRL 

Obiect Instanta Nr. Dosar Termen Solutie 

1 SC Bau 
Center 
SRL 

Anulare 
acte 

frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a24 14.04.2014 La termenul de 
judecată din data 
de 14.04.2014 
instanţa prin 
sentinta 
nr.521/14.04.2014 
admite acţiunea. 
Constată nulitatea 
operaţiunilor de 
acordare de 
discount efectuate 
de către SC C&C 
MH CONFORT 
SRL către SC 
BAU CENTER 
SRL( fostă SC 
MCT MEDIA 
SRL) prin facturile 
nr.104/31.05.2013, 
nr.105/22.08.2013, 
nr.108/22.08.2013. 
Dispune repunerea 
părţilor în situaţia 
anterioară. 

3. Dosare aflate pe rolul Tribunalui Timis 
Nr. crt SC C&C 

MH 
Confort 
SRL 

Obiect Instanta Nr. Dosar Termen Solutie 

1. GORNO 
CG SRL 

PRETENTII Tribunalul 
Timis 

Cerere 
aflata in 

  



 

23 
 

procedura 
de 
verificare si 
regularizare 
prev de 
art.200 
CPC 

4. Dosare aflate pe rolul Tribunalui Arad 
Nr. crt SC C&C 

MH 
Confort 
SRL 

Obiect Instanta Nr. Dosar Termen Solutie 

1. Sc CONAR 
SA  

Pretentii Tribunalul 
Arad  

Cerere 
aflata in 

procedura 
de 
verificare si 
regularizare 
prev de 
art.200 
CPC 

  

1 SC Bau 
Center 
SRL 

Anulare 
acte 

frauduloase 

Tribunalul 
Mehedinti 

9465/101/2012/a24 17.03.2014 La termenul de 
judecată din data 
de 24.02.2014 
instanţa admite 
cererea de 
amânare 
formulată de 
pârâta SC Bau 
Center SRL. 

Lichidatorul judiciar a analizat înscrisul fără număr Fi dată înregistrat la grefa Tribunalului 
MehedinFi sub nr. 9 din data de 19.03.2014 a domnilor/doamnei Nedelea Iulian, Smadu Dan, Troc 
Gheorghe, Bordea Gheorghe, Ursoniu Adelin Fi Lucaci Raluca, constatând următoarele: 
 -numiFilor Nedelea Iulian, Smadu Dan, Troc Gheorghe, Bordea Gheorghe, Ursoniu Adelin Fi 
Lucaci Raluca au calitatea de creditori ai debitoarei SC C&C MH Confort SRL deFinând creanFe 
salariale înscrise în taloul creditorilor după cum urmează: 
1. Nedelea Iulian – înscris cu suma de 16817,00 lei în tabloul creditorilor la poziFia 337; 
2. Smadu Dan – înscris cu suma de 9990,00 lei în tabloul creditorilor la poziFia 452; 
3. Troc Gheorghe – înscris cu suma de 14523,00 lei în tabloul creditorilor la poziFia 491 respectiv 
cu suma de 2145,00 lei la poziFia 222; 
4. Bordea Gheorghe - înscris cu suma de 17292,00 lei în tabloul creditorilor la poziFia 74; 
5. Ursoniu Adelin - înscris cu suma de 19839,00 lei în tabloul creditorilor la poziFia 504; 
6. Lucaci Raluca - înscrisă cu suma de 19443,00 lei în tabloul creditorilor la poziFia 288; 
Lichidatorul judiciar a analizat cererea de creanFă formulată de SC Atomis SRL, prin lichidator 
judiciar General Activ Expert IPURL constatând următoarele: 
 - creditorul SC Atomis SRL, prin lichidator judiciar nu a fost înscris în lista depusă de către 
debitoarea SC C&C MH Confort SRL la cererea de deschidere a procedurii insolvenFei conform 
dispoziFiilor art. 28 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenFei. 
 - în evidenFele debitoarei obligaFia de plată a SC C&C MH Confort SRL către SC Atomis SRL a 
fost stinsă în mod eronat. 
 - SC Atomis SRL cu seidul în PetroFani, str. Gheorghe Doja, nr. 2-4, judeFul Hunedoara, CUI: 
25176542 J20/232/2009, prin lichidator judiciar General Activ Expert IPURL este îndreptăFit a fi 
înscris  în calitate de creditor la masa credală a debitoarei SC C&C MH Confort SRL. 
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Situaţia debitorilor de încasat se regăseşte în anexă nr. 1 la prezentul raport de activitate. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 26.05.2014. 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL,  
prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi 

Consultant Insolvenţă SPRL, 
 prin reprezentant asociat coordonator ec Emil Popescu 


