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PROCES -  VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR  

Nr. 62/27.05.2015

Debitor: SC C&C MH Confort SRL 

Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, Str. I.C. 

Brătianu nr. 1 IA ,judeţul Mehedinţi 

CUI/CNP:

1 7  0 4 4 0 0 1

Date privind dosarul:

Număr dosar: 9465/101 /2 0 12 

Tribunalul: Mehedinţi *
Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal

Judecător sindic: Adela Barbu

încheiat astăzi, Orele

0 0 1 1 0

la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, situat în loc. Drobeta-Turnu- 

Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. I, ap. 2, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării 

Creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi 

următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, convocarea a fost publicată în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 8738/14.05.2015.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL:

1. Exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de închiriere a suprafeţei de 15.000 mp din 

terenul situat în Ghiroda, jud. Timiş, aflat în proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL, 

primită de la SC Rec Obi Plast SRL, cu sediul în Oraviţa, str. Rachitovei, nr. 11, jud. Caraş Severin, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/481/2010, CUI RO 27718631, pentru care s-a oferit 

o chirie în sumă de 2.000 euro/lună (exclusiv TVA).

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării Creditorilor SC C & C  MH Confort convocată şi prezidată de către lichidatorul 

judiciar în data de 27.05.2015, orele 1430 au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necşulescu, în calitate de şef 

departament şi prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 

DRPC 600/27.05.2015, care deţine o creanţă în procent de 24,58535% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală;

2. Banca de Export Import a României Eximbank SA, atât în nume şi cont propriu cât şi în numele 

şi contul Statului Român, reprezentată prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director şi prin dna. Elena 

Mocanu, în calitate de specialist recuperare creanţe, punct de vedere scris cu adresa nr. 5437/27.05.2015, 

care deţine o creanţă în procent de 20,30582% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

3. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movila, în calitate de director adjunct 

direcţie şi prin dna. Cristina Beraru, în calitate de şef departament workout persoane juridice, punct de 

vedere scris cu adresa nr. 23680/26.05.2015, care deţine o creanţă în procent de 6,21211% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală.

Cvorum:



Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 

15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror 

creanţe însumate reprezintă peste 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului.

Sunt prezenţi creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 51,10328% din valoarea totală a creanţelor 

împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat rectificat 

IV al creanţelor, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi afişat la data de 12.12.2014 şi a fost 

publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22198/15.12.2014, drept pentru care se tţ;ece la

discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.______________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:

Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, exprimarea unui punct de vedere cu privire la 

cererea de închiriere a suprafeţei de 15.000 mp din terenul situat în Ghiroda, jud. Timiş, aflat în 

proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL, primită de la SC Rec Obi Plast SRL, cu sediul 

în Oraviţa, str. Rachitovei, nr. 11, jud. Caraş Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

Jll/481/2010, CUI RO 27718631, pentru care s-a oferit o chirie în sumă de 2.000 euro/lună (exclusiv 

TVA);

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necşulescu, în calitate de şef 

departament şi prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 

24,58535% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 

DRPC 600/27.05.2015, prin care precizează: cu privire la cererea de închiriere a suprafeţei de 15.000 mp 

din terenul situat în Ghiroda, jud. Timiş, constituit ca şi garanţie în favoarea BCR, primită de la SC Rec 

Obi Plast SRL, BCR consideră că se impune analizarea ofertei doar în cazul nefinalizării negocierilor 

privind achiziţia bunului cu terţii interesaţi actualmente, valorificarea acestuia fiind prioritară faţă de 

posibilitatea închirierii acestuia în cadrul procedurii de lichidare;

2. Banca de Export Import a României Eximbank SA, atât în nume şi cont propriu cât şi în numele 

şi contul Statului Român, reprezentată prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director şi prin dna. Elena 

Mocanu, în calitate de specialist recuperare creanţe, care deţine o creanţă în procent de 20,30582% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 5437/27.05.2015, 

prin care precizează: Eximbank achiesează la punctul de vedere al creditorului în favoarea căruia este 

constituit garanţie terenul din Ghiroda, jud. Timiş. Eximbank achiesează la punctul de vedere al 

creditorului garantat;

3. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movila, în calitate de director adjunct 

direcţie şi prin dna. Cristina Beraru, în calitate de şef departament workout persoane juridice, care deţine o 

creanţă în procent de 6,21211% din totalul, creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere 

scris cu adresa nr. 23680/26.05.2015, prin care precizează: Piraeus Bank Romania SA susţine punctul de 

vedere al creditorului în garanţia căruia se află bunul imobil al debitorului, situat în Ghiroda, jud. Timiş, 

în concluzie, Adunarea Creditorilor, consideră că se impune analizarea ofertei doar în cazul 

nefinalizării negocierilor privind achiziţia bunului cu terţii interesaţi actualmente, valorificarea 

terenului situat în Ghiroda, jud. Timiş este prioritară faţă de posibilitatea închirierii acestuia în 

cadrul procedurii de lichidare, cu un procent de 51,10328% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, respectiv un procent de 100,00000% din totalul creanţelor prezente sau care au transmis un 

punct de vedere în scris.

/! , Hotărâri:

Adunarea Creditor/W  deptoarei SC C&C MH Confort SRL, convocată şi prezidată de lichidatorul



judiciar la data de 27.05.2015 ora 143Vconsideră că se impune analizarea ofertei doar în cazul 
nefinalizării negocierilor privind achiziţia bunului cu terţii interesaţi actualmente, valorificarea 

terenului situat în Ghiroda, jud. Timiş este prioritară faţă de posibilitatea închirierii acestuia în 

cadrul procedurii de lichidare, cu un procent de 51,10328% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, respectiv un procent de 100,00000% din totalul creanţelor prezente sau care au transmis un
punct de vedere în scris.._________________________________________________________________________

Număr de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în cinci (5) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorii 

prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, I exemplar pentru lichidatorul judiciar şi I

exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei._____________________________________  vp^ala

Semnături:
Lichidatori judiciari asociaţi:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(num e şi prenum ele reprezentantului 

A dm inistratorului/lich idatorului)

CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL
(succesoare de drept al Cabinetului Individual de Insolvenţă SPRL)
prin .POPESCU EM IL...................................................................... '.........
(num ele şi prenum ele reprezentantului 

A dm inistratorului/lich idatorului)

(sem nătură şi ştam pilă)

Pentru creditori:

Adriana LauraNesculescu 

Remus Rusu
(num e şi prenum e)

CI aud iu Ciocîrlan

Elena Mocanu
(num e şi prenum e)

şef departament BCR SA 

consilier juridic BCR SA
(în calitate de)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

director EximBank SA. atât în nume si cont propriu, 

cât si în numele si contul Statulu român 

specialist recuperare creanţe
(în calitate de)

punct de vedere scris

(sem nătură şi ştam pilă)

Bogdan Movila 

Cristina Beraru
(num e şi prenum e)

director adjunct direcţie Piraeus Bank Romania SA 

şef departament workout persoane juridice
(în calitate de)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITOIULOR DEBITORULUI 

SC C& C MH CONFORT SRL 

desfăşurată astăzi, 27.05.2015,ora 14:30 la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL în 

municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

1.
Banca Comercială Română 

SA

Adriana Laura 

Nesculescu

Şef departament punct de vedere 

scris



- Marius Iulian 

Armegioiu

consilier juridic

2. Eximbank SA
Claudiu Ciocîrlan 

Elena Mocanu

Director 

specialist 

recuperare creanţe

punct de vedere 

scris

3 Piraeus Bank Romania SA

Bogdan Movila 

Cristina Beraru

director adjunct 

direcţie 

şef departament 

workout persoane 

juridice

punct de vedere 

scris


