
Consultant Insolvenţă SPRL
cu sediul în Localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, 

judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, 
judeţul Mehedinţi; Cod de identificare fiscală: 31215824, telefon 0742592183, fax 

0252/354399; prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu Emil

YNA Consulting SPRL, 
cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Marasesti, nr. 18, 

jud. Mehedinţi inregistrata Registrul Societăţilor al Uninunii Naţionale a 
Practicienilor in Insolventa sub nr. RFOII 0213,expertyna@vahoo.com, telefon- 

fax 0252328293, telefon mobil 0744528869 CUI RO 21146590.

Proces verbal
încheiat azi 08.07.2014 orele 15:00 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului

nr.7A, judeţul Mehedinţi

Adunarea Creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL, dosar de 
insolventa nr. 9465/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, a fost 
convocată în conformitate cu art. 13 alin.(l), art.14 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, de către lichidatorul judiciar, pentru data de 08.07.2014 
orele 15:00 la biroul din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul
Mehedinţi.

/

Adunarea creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL este 
prezidată de practicianul în insolvenţă Popescu Emil conform dispoziţiile art. 13 
alin.(l) din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă.

Secretariatul şedinţei Adunării creditorilor debitorului SC C&C MH 
Confort SRL este în sarcina lichidatorului judiciar.

Convocatorul nr.2246/01.07.2014 privind şedinţa adunării creditorilor 
debitorului SC C&C MH Confort SRL din data de 08.07.2014 a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12555 din data de 02.07.2014.

A fost prezent reprezentantul U.A.T. Dr.Tr.Severin, domnul Istodorescu 
Alin creditor bugetar ce deţine un procent de 0.05557% din totalul creanţelor.

A fost prezent reprezentantul DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi, domnul 
Popescu Aurel creditor bugetar-garantat ce deţine un procent de 3,10929% din 
totalul creanţelor, si creditor bugetar ce deţine un procent de 0.88394% din totalul 
creanţelor.

A trimis punct de vedere scris (adresa nr.652/04.07.2014) Volksbank 
creditor garantat ce deţine un procent de 0,67081% din totalul creanţelor.

A trimis punct de vedere scris (adresa nr.8311/08.07.2014) Banca de 
Export-Import a României Eximbank SRL SA-in nume si cont propriu - creditor 
garantat ce deţine un procent de 4.21275% din totalul creanţelor.

A trimis punct de vedere scris (adresa nr.8311/08.07.2014) Banca da 
export-Import a României Eximbank SRL SA-in numele Statului Roman j 
creditor garantat ce deţine un procent de 16.45394% din totalul creanţelor. )/



I H A trimis punct de vedere scris (adresa nr.DRPC 2640/08.07.2014) BCR SA
creditor garantat ce deţine un procent de 25.02227% din totalul creanţelor.

în acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă
titularii de creanţă însumând 50.40857% din volumul total al creanţelor

/ /

împotriva averii debitorului SC C&C MH Confort SRL.
Se constată că sunt îndeplinite prevederile legale prevăzute în art. 15, din 

Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă.
Conform art.15 alin.(l) adunarea creditorilor poate avea loc în prezenţa 

titularilor de creanţă însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor 
împotriva averii debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu votul titularilor 
unei majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente.

Potrivit art.15 alin.(2) la acelaşi articol lit.a calculul valorii totale a 
creanţelor se determină prin raportare la tabelul definitiv consolidat rectificat II, 
după cum reiese din cuprinsul acestuia.

Adunarea creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL este legal 
constituită, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind 
procedura de insolvenţă, fiind prezenţi sau au trimis punct de vedere scris 
50.40857% din totalul masei credale.

Ordinea de zi este:
1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare 
active de tipul bunurilor mobile din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort 
SRL.
2. Aprobarea regulamentului de vânzare propus de lichidatorul judiciar pentru 
bunurile mobile din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

1. Lichidatorul judiciar, societati profesionale de Insolvenţă asociate prin contract 
Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting SPRL solicita adunarii creditorilor 
Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare 
active de tipul bunurilor mobile din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort 
SRL.

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi creditor bugetar- garantat ce deţine un 
procent de 7.92173% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris, respectiv 3,10929% din totalul creanţelor inscrise la masa 
credala, si creditor bugetar ce deţine un procent de 0.88394% din totalul 
creanţelor inscrise la masa credala exprima următorul punct de vedere :

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi aprobă raportul lichidatorului judiciar 
cu privire la raportul de evaluare active de tipul bunurilor mobile din 
proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

Creditorul U.A.T - Dr.Tr.Severin, creditor bugetar ce deţine un procent de 
0.11024% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis pimct de 
vedere ^cris Respectiv 0.05557% din totalul creanţelor inscrise la masa predala



I H aprobă raportul lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare active 
de tipul bunurilor mobile din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

Volsbank Romania SA creditor garantat ce deţine un procent de 1.33074 % 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv 0,67081% din totalul creanţelor exprimă următorul punct de vedere :

Creditoarea Volsbank Romania SA arată că aprobă raportul lichidatorului 
judiciar cu privire la raportul de evaluare a bunurilor mobile din patrimoniul 
debitoarei.

Banca de Export-Import a României Eximbank SRL SA atat in nume si 
cont propriu cat si in numele Statului Roman - creditor garantat ce deţine un 
procent de 40.99837% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris respectiv 20.66669% din totalul creanţelor isi exprima 
următorul punct de vedere :

Eximbank aprobă raportul lichidatorului judiciar cu privire la raportul de 
evaluare active de tipul bunurilor mobile din proprietatea debitoarei C&C MH 
Confort S.R.L.

BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 49.63892 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 
25.02227% din totalul creanţelor exprimă următorul punct de vedere :

BCR SA nu aproba raportul lichidatorului judiciar cu privire la bunurile 
mobile (de tip auto, identificate in Raportul de evaluare intocmit de către darian 
DRS SA sub nr. 5177 din 26.06.2014, solicitând completarea acestuia sub 
urmatoarele aspecte:

(a) clarificarea situatiei bunurilor mobile din punct de vedere al 
sarcinilor existente (garanţiilor constituite in favoarea creditorilor, 
cum este cazul bunurilor mentionate ca si garanţie in favoarea BCR in 
Contractul de Garanţie Reala Mobiliara fara deposedare asupra 
mijloace fixe nr. 530/26361/GD1/17.11.2005);
Note:
(1) analizand comparativ menţiunile contractului de garanţie cu din 

Raportul de evaluare prezentat, consideram ca exista identitate de 
obiect intre mijloacele fixe mentionate in contract la pct 1 si 2, 
respectiv in raportul lichidatorului la pct 13,14,15,16;

(2) se impune insa clarificarea situatiei si cu privire la celelalte bunuri 
mentionate in contractul de garanţie prin prisma elementelor de 
identificare, pentru a se evita situatia in care ulterior valorificării si 
distribuirii sumelor s-ar constata faptul ca anumite bunuri erau in 
drept constituite ca si garanţie;

(b) comunicarea actului de inventar incheiat in conformitate cu 
prevederile art. 115 din Legea 85/2006;

(c) menţionarea condiţiilor angajarii evaluatorului de către lichidatorul 
judiciar fara aprobarea Comitetului Creditorilor (cel puţin in ceea ce 
priveşte remuneraţia, conform art 23 LPI); consideram insa caff un 
raport de evaluare nu poate fi utilizat in cadrul procedurii de faliment



in cazul in care raportul nu este obtinut cu respectarea reglementarilor 
legale in vigoare;

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 împotriva 25.02227% din 
totalul creanţelor inscrise la masa credala) aprobă raportul lichidatorului 
judiciar cu privire la raportul de evaluare active de tipul bunurilor mobile din 
proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

2. Lichidatorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting 
SPRL solicita adunarii creditorilor Aprobarea regulamentului de vânzare propus 
de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile din proprietatea debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL.
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DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi creditor garantat ce deţine un procent 
7.92173 % din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris respectiv 3.10929% din totalul creanţelor garantate inscrise la masa 
credala, si creditor bugetar ce deţine un procent de 0.88394% din totalul 
creanţelor inscrise la masa credala exprima următorul punct de vedere :

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi achieseaza la punctul de vedere al 
creditorului garantat Banca de Export-Import a României Eximbank SRL SA- atat 
in nume si cont propriu cat si in numele Statului Roman.

Creditorul U.A.T - Dr.Tr.Severin, creditor bugetar ce deţine un procent de 
0.11024% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris respectiv 0.05557% din totalul creanţelor inscrise la masa credala 
exprima următorul punct de vedere:

Creditorul UAT -  Drobeta Tr. Severin aprobă regulamentul de vânzare 
propus de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile din proprietatea 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

Creditorul Volsbank Romania SA creditor garantat ce deţine un procent 
de 1.33074 % din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv 0,67081% din totalul creanţelor exprimă următorul punct 
de vedere:

Creditoarea Volsbank Romania SA aprobă regulamentul de vânzare 
propus, respectiv licitaţie publică cu strigare.

în cazul în care bunurile nu se vor adjudeca în cadrul acestor licitaţii, se va 
convoca o nouă adunare a creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de 
valorificare.

De asemenea, creditoarea Volsbank Romania S.A. solicită lichidatorului 
judiciar ca orice ofertă ce nu corespunde cu preţul de pornire să fie concretizată 
în scris şi prezentată creditorilor spre a fi analizată şi aprobată.

Banca de Export-Import a României Eximbank SRL SA- atat in nuVhe si 
cont propriu cat si in numele Statului Roman - creditor garantat ce deţine un 
proceiy de 40.9Ş637% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au pimis

fi



I ţl punct de vedere scris respectiv 20.66669% din totalul creanţelor isi exprima 
următorul punct de vedere :
i) EximBank îşi exprimă votul negativ cu privire la regulamentul de vânzare 
în forma propusă de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile din 
proprietatea debitoarei C&C MH Confort S.R.L.
ii) EximBank propune şi îşi exprimă votul pozitiv cu privire la valorificarea 
bunurilor mobile din proprietatea debitoarei C&C MH Confort S.R.L. prin 
licitaţie publică cu organizarea de serii de licitaţii 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 
raportul 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 patra 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.

Creditorul BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 49.63892% 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris 
respectiv 25.02227% din totalul creanţelor exprima următorul punct de vedere :

Pentru motivele mentionate si mai sus- care isi pastreaza aplicabilitatea in 
mod implicit si cu privire la acest punct de pe ordine ade zi, BCR un aproba 
regulamentul de vânzare propus de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile 
din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL.

De asemenea, BCR mentioneaza ca solicitările de la pct (a) si (b) de mai 
sus au mai fost anterior exprimate cu ocazia adunarii creditorilor din 29.05.2014, 
respectiv 11.06.2014.

iii) 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 impotriva 25.0227% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credala) aprobă ca bunurile mobile din 
proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL sa fie valorificate prin 
licitatie publica cn strigare astfel:



I tl • 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 raportul 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 patra 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.

Adunarea creditorilor mandatează preşedintele de şedinţă al adunării să 
redacteze în sinteză şi să depună la dosarul cauzei, în termen legal, hotărârile 
luate în adunarea creditorilor din data de 08.07.2014, orele 15.00

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare.

U.A.T. Dr.Tr.Severin 
Semnătură.

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi
Semnătură....................  M °j •

Volksbank SA - punct de vedere scris (adresa nr.652/04.07.2014)
Banca de Export-Import a României Eximbank SRL SA- atat in nume si cont 
propriu cat si in numele Statului - punct de vedere scris (adresa 
nr.8311/08.07.2014)
BCR SA vedere scris (adresa nr.DRPC 2640/08.07.2014)

Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin asociat coordonator 

Yna Consulting SPRLypţ>r} asociat coordonator ec.


