
 

 

RAPORTUL LICHIDATORULUI JUDICIAR
PRIVIND MEMBRI COMITETULUI CREDITORILOR

S.C. C&C MH Confort S.R.L. Dr. Tr. Severin
 

 

I. Date privind dosarul 
 
1. Număr: 9465/101/2012, Tribunalul 
2. Registratura instanţei: Mehedinți, str. B 
3. Debitor: S.C. C&C MH Confort S.R.L.
str. I.C. Brătianu nr.11A, Jud.Mehedin
4. Administrator special: Kasler Ludovic
5. Lichidator judiciar: Societăţi profesionale asociate
identificare fiscală: 31215824; Sediul social 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; înregistrat în RFO II 
office@consultant-insolventa.ro,  reprezentat de asociat coordonator ec. Popescu Emil 
Consulting SPRL cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II 
Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, Tel: 0744528869,
expertyna@yahoo.com, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, 
coordonator ec. Motoi Gogu. 
 
 

II. Date generale privind debitoarea
 
Denumire: S.C. C&C MH Confort S.R.L. Sediu social: 
Mehedinți;  
Obiect principal de activitate:  

- lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer 
Număr de înregistrare la registrulcomerţului: J
Cod unic de înregistrare: 17044001.
Asociați: 
- SC Conar SA – aport 97.000.000 lei / 1.940.000 
- Cornu Georgica – aport 1.215.900 lei / 24.318 
- Caraiman Lucian Nicu – aport 1.460.500 lei / 29.210
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RAPORTUL LICHIDATORULUI JUDICIAR
MEMBRI COMITETULUI CREDITORILOR DEBITORULUI

S.C. C&C MH Confort S.R.L. Dr. Tr. Severin 

, Tribunalul Mehedinti, Judecător sindic: Adela Barbu 
ți, str. B – dul Carol I nr. 14, program zilnic cu publicul: 9

S.C. C&C MH Confort S.R.L. ; CUI: 17044001; Sediul social: Localitatea Dr. Tr. Sever
str. I.C. Brătianu nr.11A, Jud.Mehedinți; Număr de înregistrare ORC: J25/460/2005.

Kasler Ludovic 
Societăţi profesionale asociate : Consultant Insolven

identificare fiscală: 31215824; Sediul social 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; înregistrat în RFO II sub nr. 0649; Tel/Fax 0742592183; 0252/354399; 

insolventa.ro,  reprezentat de asociat coordonator ec. Popescu Emil 
cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II 

ta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, Tel: 0744528869,
nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, reprezentat de asociat 

debitoarea 

S.R.L. Sediu social: Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu,

ucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat,Cod CAEN nr. 4322.
a registrulcomerţului: J25/460/2005. 

. 

aport 97.000.000 lei / 1.940.000 părţi sociale 
aport 1.215.900 lei / 24.318 părţi sociale 

aport 1.460.500 lei / 29.210 părţi sociale  

 

str. Zăbrăuţului nr. 7A, DrobetaTurnuSeverin, jud.Mehedinţi 
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RAPORTUL LICHIDATORULUI JUDICIAR 
DEBITORULUI 

dul Carol I nr. 14, program zilnic cu publicul: 9,00-13,00 

CUI: 17044001; Sediul social: Localitatea Dr. Tr. Severin 
ăr de înregistrare ORC: J25/460/2005. 

Consultant Insolvență SPRL; Cod de 
identificare fiscală: 31215824; Sediul social 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 

sub nr. 0649; Tel/Fax 0742592183; 0252/354399; E-mail: 
insolventa.ro,  reprezentat de asociat coordonator ec. Popescu Emil și Yna 
cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, sediul social 

ta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, Tel: 0744528869, E-mail: 
reprezentat de asociat 

str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. 

conditionat,Cod CAEN nr. 4322. 



 

 

III. Date privind membri comitetului creditorilor

 
Conform hotărârii adunării creditorilor din data de 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
1. D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. 

creditorilor; 

2. SC Conar SA – creditor chirografar

3. SC Confort SA – creditor chirografar

4. BRD Groupe Societe Generale –

5. SC Polystart Clima Sistems SRL 

 
 
Având în vedere Sentinta 

Mehedinți, prin care s-a dispus modificarea tabelului definitiv consolidat al crean
debitorului SC C&C MH Confort SRL în sensul înlăturării 
judiciar Expert SPRL în sumă de 32769550,07 lei
Expert SPRL nu mai are calitatea de creditor în dosarul de faliment nr. 9465/101/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți Secția a II –
SC C&C MH Confort SRL. 
 
 
IV. Solicitare lichidator judiciar  
 

Având în vedere situația de fapt
nu mai deține calitatea de creditor îndrept
MH Confort SRL și implicit de membru al comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar societ
profesionale de insolvemță asociate prin contract 
ec. Emil Popescu și Yna Consulting SPRL, prin asociat coordonator ec. Gogu Motoi solicit
creditorilor desemnarea unui nou membru al comitetului creditorilor, precum 
comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL.
 De asemenea solicităm adunării creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL ca la 
desemnarea noului membru al comitetului creditorilor să se aibă în vedere dispozi
Legea 85/2006 privind procedura insolven
vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei 
chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordi

desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul

 

Consultant Insolvență SPRL

Yna Consulting SPRL
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Date privind membri comitetului creditorilor 

Conform hotărârii adunării creditorilor din data de 16.06.2014 comitetul creditorilor 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL are următoarea componență: 

D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. Mehedinti  - creditor bugetar – președinte al comitetului 

creditor chirografar; 

creditor chirografar; 

– creditor garantat; 

5. SC Polystart Clima Sistems SRL – creditor chirografar; 

 nr. 1072/2014 din data de 24.11.2014 pronun

modificarea tabelului definitiv consolidat al crean
debitorului SC C&C MH Confort SRL în sensul înlăturării creanței SC Confort SA
judiciar Expert SPRL în sumă de 32769550,07 lei, creditoarea SC Confort SA prin administrator judiciar 

nu mai are calitatea de creditor în dosarul de faliment nr. 9465/101/2012 aflat pe rolul 
– a Civilă de Constencios Administrativ și Fiscal privind debitoarea 

de fapt în sensul că SC Confort SA prin administrator judiciar Expert SPRL

ține calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedura de faliment a debitoarei SC C&C 
și implicit de membru al comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar societ

ă asociate prin contract Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator 
și Yna Consulting SPRL, prin asociat coordonator ec. Gogu Motoi solicit

creditorilor desemnarea unui nou membru al comitetului creditorilor, precum și stabilirea președintelui 
comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL. 

De asemenea solicităm adunării creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL ca la 
desemnarea noului membru al comitetului creditorilor să se aibă în vedere dispozițiile art. 16 alin. (4) din 

a 85/2006 privind procedura insolvenței. “În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia 
vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei 
chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel 
desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.” 

 

Lichidator judiciar, 

ă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu

Yna Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi
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comitetul creditorilor 

ședinte al comitetului 

pronunțată de Tribunalul 

modificarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor împotriva 
ței SC Confort SA prin administrator 

prin administrator judiciar 
nu mai are calitatea de creditor în dosarul de faliment nr. 9465/101/2012 aflat pe rolul 

și Fiscal privind debitoarea 

SC Confort SA prin administrator judiciar Expert SPRL 

ă participe la procedura de faliment a debitoarei SC C&C 
și implicit de membru al comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar societățile 

ă SPRL, prin asociat coordonator 
și Yna Consulting SPRL, prin asociat coordonator ec. Gogu Motoi solicită adunării 

și stabilirea președintelui 

De asemenea solicităm adunării creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL ca la 
țiile art. 16 alin. (4) din 

În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia 
vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei 

nea valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel 

ec. Emil Popescu 

prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi 


