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Consultant Insolvenţă SPRL 

cu sediul în Localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, 
judeţul Mehedinti 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. Mehedinti inregistrata Registrul Societăţilor al Uninunii Nationale a 
Practicienilor in Insolventa sub nr. RFO II 0213,expertyna@yahoo.com, telefon-

fax 0252328293, telefon mobil 0744528869 CUI RO 21146590. 
 

Proces verbal 
încheiat azi 24.07.2014 orele 14:00 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.(1), art.14 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, de către lichidatorul judiciar, pentru data de 24.07.2014 
orele 14:00 la biroul din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău�ului, 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.(1) din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 
 Secretariatul sedinţei Adunării creditorilor debitorului SC C&C MH 
Confort SRL este în sarcina lichidatorului judiciar. 

Convocatorul nr.2338/18.07.2014 privind sedinţa adunării creditorilor 
debitorului SC C&C MH Confort SRL din data de 24.07.2014 a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13570 din data de 21.07.2014. 

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

A fost prezent reprezentantul U.A.T. Dr.Tr.Severin, doamna Bostina 
Maria creditor bugetar ce detine un procent de 0.05557% din totalul creanţelor. 

A trimis punct de vedere scris (adresa nr.737/23.07.2014) Volksbank SA 
creditor garantat ce deţine un procent de 0,67081% din totalul creanţelor. 

A trimis punct de vedere scris (adresa nr.19378/23.07.2014) Piraeus Bank 
Romania SA creditor garantat ce deţine un procent de 6.32251% din totalul 
creanţelor. 
           A trimis punct de vedere scris (adresa nr.DRPC 2712/23.07.2014) BCR SA 
creditor garantat ce deţine un procent de 25.02227% din totalul creanţelor. 
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A trimis punct de vedere scris (adresa nr.8986/24.07.2014) Banca de 
Export-Import a Romaniei Eximbank SA- atat in nume si cont propriu – (creditor 

garantat ce deţine un procent de 4.21275% din totalul creanţelor), cat si in numele 
Statului Roman – (creditor garantat ce deţine un procent de 16.45394% din totalul 
creanţelor). 

În acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă 
titularii de creanţă însumând 56.73108% din volumul total al creanţelor 
împotriva averii debitorului SC C&C MH Confort SRL. 

Se constată că sunt îndeplinite prevederile legale prevazute în art. 15, din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 

Conform art.15 alin.(1) 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 prezenti sau au trimis punct de vedere scris 
56.73108% din totalul masei credale. 

Ordinea de zi este: 
1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare 
pentru bunul imobil proprietate imobiliară apartament cu o cameră şi 
dependinţe situat în localitatea Timişoara, str. Lev Tosloi, nr. 13, parter, ap. 6, 
judeţul Timis, CF:400684 – C1 – U13 din patrimoniul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare propus de lichidatorul 
judiciar. 
2. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare 
pentru bunul imobil proprietate imobiliară apartament cu o cameră şi 
dependinţe situat în localitatea Timişoara, str. Lev Tosloi, nr. 13, parter, ap. 7, 
judeţul Timis, CF:400684 – C1 – U17 din patrimoniul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare propus de lichidatorul 
judiciar. 
3. Aprobarea preţurilor pentru bunurile mobile (produse de balastieră situate la 
bazele de producţie din localităţile Dudaşi, Halânga şi Baloteşti) din proprietatea 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare 
propus de lichidatorul judiciar. 

1. Lichidatorul judiciar, societati profesionale de Insolventa asociate prin 
contract Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting SPRL solicita adunarii 
creditorilor aprobarea raportului cu privire la raportul de evaluare pentru bunul 
imobil proprietate imobiliară apartament cu o cameră şi dependinţe situat în 
localitatea Timişoara, str. Lev Tosloi, nr. 13, parter, ap. 6, judeţul Timis, 
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CF:400684 – C1 – U13 din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, 
precum şi a regulamentului de valorificare propus de lichidatorul judiciar. 

 
Volsbank Romania SA creditor garantat ce deţine un procent de 1.18244 % 

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 : 

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, creditoarea Volsbank Romania 
SA achieseaza la punctul de vedere exprimat de creditorul in favoarea caruia este 
garantat bunul prezentat. 

 Piraeus Bank Romania SA creditor garantat ce deţine un procent de 
11.14470% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv 6.32251% din totalul creanţelor exprimă următorul punct 
de vedere : 
 Piraeus Bank Romania SA voteaza in sensul achiesarii la punctul de 
vedere al creditorului care are constituita garantie asupra bunurilor ce fac 
obiectul valorificarii. 

BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 44.10681% din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 
25.02227% din totalul creanţelor exprimă urmatorul punct de vedere : 
BCR aproba raportul lichidatorului judiciar precum şi regulamentul de 
valorificare propus cu urmatoarele amendamente ( referitor art.17 din 
regulament): 

a) Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 2/luna. Pretul 
de pornire al licitatiilor va fi de 100% din pretul stabilit prin raportul 
de evaluare. 

b) Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia 
publicatiei de vanzare. 

c) Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pret oferit, care nu poate fi la un 
nivel mai mic decat cel de pornire. 

d) Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti,  pretul va 
fi ridicat pana cand unul dintre participanti accepta pretul di nimeni 
nu ofera un pret mai mare. 

e) Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai sus, 
atnci se va convoca o noua adunare pentru stabilirea unui nou pret de 
pornire al licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de vanzare. 

f) Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza 
in strategia de valorificare aprobata va fi supusa atentiei creditorilor 
spre eventuala aprobare. 

Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SRL SA atat in nume si 
cont propriu cat si in numele Statului Roman - creditor garantat ce deţine un 
procent de 36.42922% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris respectiv 20.66669% din totalul creanţelor isi exprima 
urmatorul punct de vedere : 
    Eximbank achieseaza la punctul de vedere exprimat de BCR. 
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DGRFP Craiova - AJFP Mehedinti creditor bugetar- garantat ce detine un 
procent de 7.03888% 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 detine un procent de 0.88394% din totalul 
creanţelor inscrise la masa credala exprima urmatorul punct de vedere : 
           DGRFP Craiova - AJFP Mehedinti aproba raportului lichidatorului judiciar 
cu privire la raportul de evaluare pentru bunul imobil proprietate imobiliară 
apartament cu o cameră şi dependinţe situat în localitatea Timişoara, str. Lev 
Tosloi, nr. 13, parter, ap. 6, judeţul Timis, CF:400684 – C1 – U13 din patrimoniul 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare 
propus de lichidatorul judiciar.  

Creditorul U.A.T - Dr.Tr.Severin, creditor bugetar ce detine un procent de 
0.09795% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris respectiv 0.05557% din totalul creanţelor inscrise la masa credala 
achieseaza la punctul de vedere al BCR SA. 
Adunarea creditorilor cu un procent de 92.96112% din totalul creantelor 
prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de 52.73785% din totalul masei credale (vot impotriva 3.99323% din 
totalul creantelor inscrise la masa credala) aproba raportul lichidatorului 
judiciar precum şi regulamentul de valorificare propus cu amendamentele ( 
referitor art.17 din regulament) propuse de creditorul garantat BCR SA astfel: 

a) Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 2/luna. Pretul 
de pornire al licitatiilor va fi de 100% din pretul stabilit prin raportul 
de evaluare. 

b) Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia 
publicatiei de vanzare. 

c) Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pret oferit, care nu poate fi la 
un nivel mai mic decat cel de pornire. 

d) Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti,  pretul 
va fi ridicat pana cand unul dintre participanti accepta pretul di 
nimeni nu ofera un pret mai mare. 

e) Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai sus, 
atnci se va convoca o noua adunare pentru stabilirea unui nou pret 
de pornire al licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de 
vanzare. 

f) Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza 
in strategia de valorificare aprobata va fi supusa atentiei creditorilor 
spre eventuala aprobare. 

 
2. Lichidatorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting SPRL 
solicita adunarii creditorilor aprobarea raportului cu privire la raportul de 
evaluare pentru bunul imobil proprietate imobiliară apartament cu o cameră şi 
dependinţe situat în localitatea Timi�oara, str. Lev Tosloi, nr. 13, parter, ap. 7, 
judeţul Timis, CF:400684 – C1 – U17 din patrimoniul debitoarei SC C&C MH 
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Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare propus de lichidatorul 
judiciar. 

Creditorul Volsbank Romania SA creditor garantat ce deţine un procent 
de 1.18244% 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 : 

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, creditoarea Volsbank Romania 
SA achieseaza la punctul de vedere exprimat de creditorul in favoarea caruia este 
garantat bunul prezentat. 

Piraeus Bank Romania SA creditor garantat ce deţine un procent de 11.14470 

% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv 6.32251% din totalul creanţelor exprimă următorul punct de 
vedere : 

Piraeus Bank Romania SA voteaza in sensul achiesarii la punctul de vedere al 
creditorului care are constituita garantie asupra bunurilor ce fac obiectul 
valorificarii. 

BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 44.10681% din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 
25.02227% din totalul creanţelor exprimă urmatorul punct de vedere : 
BCR aproba raportul lichidatorului judiciar precum şi regulamentul de 
valorificare propus cu urmatoarele amendamente ( referitor art.17 din 
regulament): 

a) Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 2/luna. Pretul 
de pronire al licitatiilor va fi de 100% din pretul stabilit prin raportul 
de evaluare. 

b) Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia 
publicatiei de vanzare. 

c) Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pret oferit, care nu poate fi la un 
nivel mai mic decat cel de pornire. 

d) Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti,  pretul va 
fi ridicat pana cand unul dintre participanti accepta pretul di nimeni 
nu ofera un pret mai mare. 

e) Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai sus, 
atnci se va convoca o noua adunare pentru stabilirea unui nou pret de 
pornire al licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de vanzare. 

f) Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza 
in strategia de valorificare aprobata va fi supusa atentiei creditorilor 
spre eventuala aprobare. 

Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SRL SA atat in nume si 
cont propriu cat si in numele Statului Roman - creditor garantat ce deţine un 
procent de 36.42922% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris respectiv 20.66669% din totalul creanţelor isi exprima 
urmatorul punct de vedere : 

Eximbank achieseaza la punctul de vedere exprimat de BCR. 
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DGRFP Craiova - AJFP Mehedinti creditor garantat ce detine un procent 
7.03888 % 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 detine un procent de 0.88394% din totalul 
creanţelor inscrise la masa credala exprima urmatorul punct de vedere : 

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinti aproba raportul lichidatorului judiciar 
cu privire la raportul de evaluare pentru bunul imobil proprietate imobiliară 
apartament cu o cameră şi dependinţe situat în localitatea Timişoara, str. Lev 
Tosloi, nr. 13, parter, ap. 7, judeţul Timis, CF:400684 – C1 – U17 din patrimoniul 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului de valorificare 
propus de lichidatorul judiciar. 

  Creditorul U.A.T - Dr.Tr.Severin, creditor bugetar ce detine un procent 
de 0.09795% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris respectiv 0.05557% din totalul creanţelor inscrise la masa credala 
achieseaza la punctul de vedere al BCR SA. 

 
 

Adunarea creditorilor cu un procent de 92.96112% din totalul creantelor 
prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de 52.73785% din totalul masei credale (vot impotriva 3.99323% din 
totalul creantelor inscrise la masa credala) aproba raportul lichidatorului 
judiciar precum şi regulamentul de valorificare propus cu amendamentele ( 
referitor art.17 din regulament) propuse de creditorul garantat BCR SA astfel: 
a) Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 2/luna. Pretul de 

pronire al licitatiilor va fi de 100% din pretul stabilit prin raportul de 
evaluare. 

b) Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia 
publicatiei de vanzare. 

c) Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pret oferit, care nu poate fi la un 
nivel mai mic decat cel de pornire. 

d) Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti,  pretul va fi 
ridicat pana cand unul dintre participanti accepta pretul di nimeni nu 
ofera un pret mai mare. 

e) Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai sus, atnci 
se va convoca o noua adunare pentru stabilirea unui nou pret de pornire al 
licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de vanzare. 

f) Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza in 
strategia de valorificare aprobata va fi supusa atentiei creditorilor spre 
eventuala aprobare. 

 
3. Lichidatorul judiciar, societati profesionale de Insolventa asociate prin 

contract Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting SPRL solicita adunarii 
creditorilor aprobarea preţurilor pentru bunurile mobile (produse de balastieră 
situate la bazele de producţie din localităţile Dudaşi, Halânga şi Baloteşti) din 
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proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL, precum şi a regulamentului 
de valorificare propus de lichidatorul judiciar. 

 
Creditorul Volsbank Romania SA creditor garantat ce deţine un procent de 

1.18244 % 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 : 

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, creditoarea Volsbank 
Romania SA achieseaza la punctul de vedere exprimat de creditorul in favoarea 
caruia este garantat bunul prezentat. 

Piraeus Bank Romania SA creditor garantat ce deţine un procent de 
11.14470% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv 6.32251% din totalul creanţelor exprimă următorul punct 
de vedere : 
 Piraeus Bank Romania SA voteaza in sensul achiesarii la punctul de 
vedere al creditorului care are constituita garantie asupra bunurilor ce fac 
obiectul valorificarii. 

BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 44.10681% din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 
25.02227% din totalul creanţelor exprimă urmatorul punct de vedere : 
BCR aproba raportul lichidatorului judiciar precum şi regulamentul de 
valorificare propus cu urmatoarele amendamente ( referitor art.17 din 
regulament): 

a) Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 1/saptamana. 
Pretul de pronire al licitatiilor va fi : 

1) De 100% din pretul stabilit prin Nota de evaluare intocmita de catre 
ing. Victor Mihail Cugut, doar in cazul in care stocul de produse de 
balastiera se vinde” in bloc” ( adica tot stocul de balastru, tot stocul de 
nisip s.a.m.d.) 

2) In caz de vanzare cu amanuntul ( per cantitate solicitata de 
cumparator), pretul de pornire va fi pentru balast de 4/tona, iar 
nisipul si diferote sorturi ( 0-31) cu pretul minim de 24/tona fara TVA. 

3) Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia 
publicatiei de vanzare. 

4) Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pet oferit, care nu poate fi la un 
nivel mai mic decat cel de ponire. 

5) Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti, pretul va fi 
ridicat pana cand unul dintre participanti accepta pretul si nimeni nu 
ofera un pret mai mare. 

6) Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai sus, 
atunci se va convoca o noua adunare pentru stabilirea unui nou pret 
de pornire al licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de 
vanzare. 
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7) Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza 
in strategia de valorifcare aprobata va fi supusa atentiei creditorilor 

spre eventuala aprobare. 
Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SRL SA atat in nume si 

cont propriu cat si in numele Statului Roman - creditor garantat ce deţine un 
procent de 36.42922% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris respectiv 20.66669% din totalul creanţelor isi exprima 
urmatorul punct de vedere : 
 Eximbank achieseaza la punctul de vedere exprimat de BCR. 

Creditorul U.A.T - Dr.Tr.Severin, creditor bugetar ce detine un procent de 
0.09795% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris respectiv 0.05557% din totalul creanţelor inscrise la masa credala 
achieseaza la punctul de vedere al BCR SA. 

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinti creditor garantat ce detine un procent 
7.03888 % 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 detine un procent de 0.88394% din totalul 
creanţelor inscrise la masa credala aproba preţurile pentru bunurile mobile 
(produse de balastieră situate la bazele de producţie din localităţile Dudaşi, 
Halânga şi Baloteşti) din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL, 
precum şi a regulamentului de valorificare propus de lichidatorul judiciar. 
 
Adunarea creditorilor cu un procent de 92.96112% din totalul creantelor 
prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de 52.73785% din totalul masei credale (vot impotriva 3.99323% din 
totalul creantelor inscrise la masa credala) aproba raportul lichidatorului 
judiciar precum şi regulamentul de valorificare propus cu amendamentele ( 
referitor art.17 din regulament) propuse de creditorul garantat BCR SA astfel: 

a) Se vor organiza licitatii timp de 4 luni, cu frecventa de 1/saptamana. 
Pretul de pronire al licitatiilor va fi : 

1) De 100% din pretul stabilit prin Nota de evaluare intocmita de catre 
ing. Victor Mihail Cugut, doar in cazul in care stocul de produse de 
balastiera se vinde” in bloc” ( adica tot stocul de balastru, tot stocul 
de nisip s.a.m.d.) 

2) In caz de vanzare cu amanuntul ( per cantitate solicitata de 
cumparator), pretul de pornire va fi pentru balast de 4/tona, iar 
nisipul si diferote sorturi ( 0-31) cu pretul minim de 24/tona fara 
TVA. 

3) Fiecare licitatie va avea loc cel mai devreme in 5 zile de la aparitia 
publicatiei de vanzare. 

4) Bunurile vor fi vandute la cel mai bun pet oferit, care nu poate fi la 
un nivel mai mic decat cel de ponire. 

5) Daca pretul de pornire este oferit de mai multi participanti, pretul va 
fi ridicat pana cand unul dintre participanti accepta pretul si nimeni 
nu ofera un pret mai mare. 
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6) Daca bunurile nu vor fi valorificate in conditiile mentionate mai 
sus, atunci se va convoca o noua adunare pentru stabilirea unui nou 

pret de pornire al licitatiilor sau pentru a aproba o noua strategie de 
vanzare. 

7) Orice oferta primita pentru bunurile respective care nu se incadreaza 
in strategia de valorifcare aprobata va fi supusa atentiei creditorilor 
spre eventuala aprobare. 

 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 23.07.2014, orele 14.00 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare. 
 
U.A.T. Dr.Tr.Severin     
 Semnatura………………. 
DGRFP Craiova - AJFP Mehedinti   
 Semnatura…………….. 
Volksbank  SA - punct de vedere scris (adresa nr.652/04.07.2014)  
Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SRL SA- atat in nume si cont 
propriu cat si in numele Statului - punct de vedere scris (adresa 
nr.8986/24.07.2014)  
BCR SA  vedere scris (adresa nr.DRPC 2712/23.07.2014)  
Volsbank SA ( adresa nr.737/23.07.2014) 
Piraeus Bank Sa ( adresa nr.19378/23.07.2014) 
 

Lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL prin asociat coordonator ec. Emil Popescu  

Yna Consulting SPRL prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu 
 


