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Proces verbal
încheiat azi 27.01.2015 orele 14:30 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

27.01.2015 orele 14:30 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.31/09.01.2015 privind şedinţa adunării creditorilor 

debitorului SC C&C MH Confort SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor 

de Insolvenţă nr. 848 din data de 15.01.2015.
De asemenea, hotărârea de îndreptare eroare materială nr. 71 din

19.01.2015 la Convocatorul adunării creditorilor nr. 31, data 09.01.2015, 
a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1225 din data de 

21.01.2015. Hotărârea nr. 71 din 19.01.2015, prevede îndreptarea de eroare 

materială strecurata in convocatorul adunării creditorilor nr. 31, data
09.01.2015 in sensul ca la ordinea de zi, rândul 25, în loc de "1. Completarea 

comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL având în vedere 
criteriile prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, referitor la componenţa comitetului creditorilor." se va 

citi "1. Alegerea comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
având în vedere criteriile prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea 

85/2006 privind procedura insolvenţei, referitor la componenţa comitetului 

creditorilor.”

A trimis punct de vedere scris ( adresa nr.MH2877/26.01.2015) 

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi, bugetar-garantat ce deţine un procent de 
3,05500% din totalul creanţelor, si creditor bugetar ce deţine un procent de 

10,15916% din totalul creanţelor reprezentat de domnul Popescu Aurel.
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A trimis punct de vedere scris (adresa nr.724/27.01.2015) Banca de 

Export-Import a României Eximbank SRL SA-in nume si cont propriu -
creditor garantat ce deţine un procent de 4,13919% din totalul creanţelor.

A trimis punct de vedere scris (adresa nr. 724/27.01.2015) Banca de 

export-Import a României Eximbank SRL SA-in numele Statului Roman -
creditor garantat ce deţine un procent de 16.16663% din totalul creanţelor.

A trimis punct de vedere scris (adresa nr. 398/27.01.2015) BRD Group 
Societe General - creditor garantat ce deţine un procent de 1,52522% din 

totalul creanţelor.
A trimis punct de vedere scris (adresa nr. 2811/27.01.2015) SC Conar 

SA - creditor chirografar ce deţine un procent de 26,47808% din totalul 

creanţelor.
A trimis punct de vedere scris (adresa nr. DRPC96/27.01.2015) BCR 

SA - creditor garantat ce deţine un procent de 24,58535% din totalul creanţelor.

A trimis punct de vedere scris (adresa nr.6227/27.01.2015) Piraeus 

Bank creditor garantat ce deţine un procent de 6.21211% din totalul creanţelor.

în acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă 

titularii de creanţă însumând 92,32074% 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.d) calculul valorii totale a 

creanţelor se determină prin raportare la tabelul definitiv consolidat rectificat 

IV, 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 
92,32074% din totalul masei credale.
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Ordinea de zi este:
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1. Alegerea comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL având 
în vedere criteriile prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea 85/2006 

privind procedura insolvenţei, referitor la componenţa comitetului creditorilor.

2. Desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH 

Confort SRL.

Lichidatorul judiciar, societati profesionale de Insolvenţă asociate prin 
contract Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting SPRL solicita adunarii 

creditorilor alegerea comitetului creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
având în vedere criteriile prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea 

85/2006 privind procedura insolvenţei, referitor la componenţa comitetului 

creditorilor.

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi creditor bugetar- garantat ce deţine 
un procent de 14,31332% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au 

trimis punct de vedere scris, exprima următorul punct de vedere:
In primul rand consideram ca ordinea de zi corecta era cea publicata 

iniţial in convocator , si anume: " 1. Completarea comitetului creditorilor 

debitoarei
SC C&C MH CONFORT SRL avand in vedere criteriile prevăzute de 

dispoziţiile art. 16,alin.( 4) din Legea nr.85/ 2006 - privind procedura 
insolvenţei, referitor la componenta comitetului creditorilor , deoarece prin 
scoaterea creditoruluiS.C. CONFORT S.A. din tabelul creditorilor , comitetul deja 
ales de adunarea creditorilor, a fost descompletat cu un singur membru ce 
indeplinea si funcţia de preşedinte al comitetului creditorilor, respectiv S. C. 
CONFORT S.A.,ceilalţi patru creditori din comitet fiind deja aleşi in adunarea 
creditorilor.

Fata de cele prezentate mai sus si fata de ordinea de zi de la punctul 1, 

exprimam următorul punct de vedere:

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi - creditor bugetar si garantat - ce 

reprezintă 98, 95240 din cadrul categoriei bugetare si 5,42218 din 

cadrul categoriei garantate, precum si 12, 9615 din totalul creanţelor 
înscrise la masa credala, conform tabelului definitiv consolidat IV cumulat cu 
tabelul suplimentar, ne oferim voluntar sa facem parte in continuare din 
Comitetul creditorilor al SC C&C MH CONFORT SRL si de asemenea votam
pentru a face parte din Comitet, considerând ca îndeplinim condiţiile prevăzute
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de art. 16,alin.(4) din Legea 85 1 2006 - privind procedura insolvenţei, noi fiind 

creditorul majoritar in cadrul categoriei bugetare .

De asemenea propunem si votam ca cel de al -V- lea membru al 

comitetului, sa fie COMPLETAT ( in locul creditorului CONFORT SA) cu 

creditorul "Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A. " .

Banca de Export-Import a României Bximbank SRL SA atat in nume 
si cont propriu cat si in numele Statului Roman - creditor garantat ce deţine 

un procent de 21,99486% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au 

trimis punct de vedere scris isi exprima următorul punct de vedere :
a)EximBank isi manifesta intenta de a face parte din Comitetul 

creditorilor in conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 

85/2006, in calitate de membru.
b)EximBank propune si voteaza pozitiv pentru un Comitet al creditorilor 

format din 3 membri cu respectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (4) din legea 
speciala referitoare la valoarea creanţei, existenta intentiei voluntare a 
creditorilor de a face parte din Comitetul creditorilor, indeplinirea de 
către creditorii desemnaţi in calitate de membri a criteriilor de 

reprezentativitate cerute de lege pentru formarea comitetului.

Creditorul BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 26,63036% 

din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 

scris exprima următorul punct de vedere :

BCR SA voteaza pentru desemnarea unui comitet al creditorilor format 
din 3 membrii, avand in vedere si criteriile prevăzute de disp.art. 16 alin.4 din 

Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, referitor la componenta 
comitetului creditorilor, in raport de creanţele înregistrate in rectificarea nr.IV a 

tabelului de creanţe.
BCR SA se oferă voluntar pentru a face parte din comitetul creditorilor, 

exprimând votul sau procedural in acest sens, precum si pentru completarea 

componentei comitetului cu:
a) Banca de Export Import a României Eximbank SA;
b) DGRFP Craiova- AJFP Mehedinţi

Creditorul BRD Group Societe Generale -  Sucursala Dr.Tr. Severin 
creditor garantat ce deţine un procent de 1,65209% din totalul creanţelor
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prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris exprima următorul 
punct de vedere :

Pentru punctul 1 al ordinii de zi, BRD voteaza pentru un comitet format 

din 5 membrii, din care BRD sa faca parte in calitate de membru.

Creditorul SC Conar SA -  creditor chirografar ce deţine un procent de 

28,68503% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct 

de vedere scris exprima următorul punct de vedere :

Pentru primul punct consideram necesar ca acest comitet ce urmeaza a fi ales 

sa aiba in componenta sa 5 membrii.

Deoarece creditorul SC Confort SA a fost scos din fostul comitet, si avand 

in vedere ponderea creanţei noastre in tabelul debitoarei ne oferim voluntar sa 
facem parte din comitetul creditorilor SC C&C MH Confort SRL considerând ca 

indeplinim condiţiile prevăzute de art. 16 alin.4 din Legea 85/2006.
Propunem ca SC Confort SA sa fie inlocuit de creditorul Banca de Export 

Import a României Eximbank SA.

Creditorul Piraeus Bank Romania SA, creditor garantat ce deţine un 

procent de 6,72883% din totalul creanţelor din totalul creanţelor prezente sau 

dintre cei care au trimis punct de vedere scris exprima următorul punct de 

vedere :
Piraeus Bank Romania SA se ofara sa faca parte din comitetul creditorilor 

SC C&C MH Confort SRL si voteaza in acest sens. Propune membrii : Banca de 

Export-Import a României Eximbank SA, DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi, 

Polystart Clima Sistems SRL.

Adunarea creditorilor cu un procent de 51,37477% din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, au 

hotarat alegerea comitetului creditorilor format din 5 membrii.
Adunarea creditorilor cu un procent de 98,34791% din totalul 

creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris au 

hotarat alegerea in calitate de membru al comitetului creditorilor - Banca 

de Export-Import a României Eximbank SA
Adunarea creditorilor cu un procent de 42,99385% din totalul 

creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris au 
hotarat ca din comitetul creditorilor sa faca parte următorii 4 membri :

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi
- SC Conar SA
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BRD Group Societe General;
SC Polystart Clima Sistems SRL;

Lichidatorul judiciar, societati profesionale de Insolvenţă asociate prin 
contract Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting SPRL solicita adunarii 

creditorilor desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor debitoarei SC 

C&C MH Confort SRL.

DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi creditor bugetar- garantat ce deţine 
un procent de 14,31332% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au 

trimis punct de vedere scris, exprima următorul punct de vedere:
DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi - ne oferim si votam pentru a 

indeplini funcţia de Preşedinte al Comitetului creditorilor.
Conform prevederilor art. 14 alin.6 din Legea 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, solicitam ca punctul nostru de vedere sa fie consemnat in procesul 

verbal al adunarii creditorilor.

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 21,99486% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au 

trimis punct de vedere scris isi exprima următorul punct de vedere :

EximBank voteaza pozitiv pentru creditorul care-si manifesta intentia de 

a avea calitatea de preşedinte al Comitetului creditorilor, respectiv BCR sau 

ANAF. In situatia in care ambii membrii creditori isi manifesta aceasta intentie 
EximBank voteaza pentru creditorul care are inregistrata creanţa cea mai mare 

in tabelul definitiv de creanţe.
Eximbank solicita sa se consemneze in Procesul verbal al şedinţei votul asa 

cum a fost exprimat in condiţiile aratate mai sus.
Avem rugamintea de a ne transmite procesul verbal al şedinţei la numărul de 
fax: 021.405.34.54 si/sau la adresa de e-mail elena.mocanu@eximbank.ro.

Creditorul BCR SA creditor garantat ce deţine un procent de 26,63036% 

din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 

scris exprima următorul punct de vedere :

BCR exprima disponibilitatea pentru a exercita atributiile de Preşedinte al 

comitetului creditorilor, exprimând votul procedural in acest sens.
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Solicitam consemnarea corespunzătoare a punctului de vedere in procesul 

verbal care va cuprinde hotararile si deliberările care privesc ordinea de zi a 
şedinţei cat si comunicarea procesului verbal la adresele de e-mail 

adrianalaura.necsulescu@bcr.ro si/sau remus.rusu@bcr.ro.

Creditorul BRD Group Societe Generale -  Sucursala Dr.Tr.Severin 
creditor garantat ce deţine un procent de 1,65209% din totalul creanţelor 

prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris exprima următorul 

punct de vedere :
Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, BRD solicita desemnarea creditorului 

cu creanţa cea mai mare, in funcţia de preşedinte al comitetului creditorilor.

Creditorul SC Conar SA -  creditor chirografar ce deţine un procent de 

28,68053% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct 

de vedere scris exprima următorul punct de vedere :
SC Conar SA voteaza pe creditorul DGRFP Craiova- AJFP Mehedinţi 

pentru a îndeplini funcţia de Preşedinte al Comitetului creditorilor al SC C&C 

MH Confort SRL.

Creditorul Piraeus Bank Romania SA, creditor garantat ce deţine un 

procent de 6,72883% din totalul creanţelor din totalul creanţelor prezente 

sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris exprima următorul punct 

de vedere :
Piraeus Bank Romania SA voteaza pentru desemnarea BCR SA in 

calitate de preşedinte al comitetului creditorilor.

Adunarea creditorilor cu un procent de 42.99385% din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
hotărăşte desemnarea in calitate de Preşedinte al Comitetului creditorilor 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL a creditorului DGRFP Craiova - AJFP 

Mehedinţi.
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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 29.10.2014, orele 15.00 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare.

Anexa privind situatia voturilor al adunarii creditorilor, face parte 

integranta din prezentul proces-verbal.
Voturilecreditorilor transmise pot fi vizualitate pe site-ul lichidatorului 

judiciar www. con sul tant-insolventa. ro.

U.A.T. Dr.Tr.Severin

Semnătură......................
DGRFP Craiova - AJFP Mehedinţi ( punct de vedere nr. MH 

2877/26.01.2015)

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. 12453/29.20.2014)

Piraeus Bank SA ( adresa nr.24726/28.10.2014)

r

ilichidator judiciar,

Consultant Insolvenţă SPRL prip ^ ocia t coordonator ec. Emil Popescu 
Yna Consulting SPRL Rrii|^aşociat coordonator Mqtoi Gogu
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