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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 64, data emiterii: 26.06.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Adela Barbu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC C&C MH Confort SRL, cod de identificare fiscală 17044001, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. I. 
C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/460/2005. 
4. Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 31215824, 
nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu Emil, cu sediul ales pentru 
comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252/328293. 
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL, reprezentată legal prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentată legal 
prin Popescu Emil, societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
SC C&C MH Confort SRL conform sentinţei nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, 
Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9465/101/2012, în temeiul art. 122 alin. 1 din 
Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi 
planul de distribuire între creditori nr. 4, astfel întocmite, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 5 pentru 
debitorul SC C&C MH Confort SRL 

Nr. 64, data emiterii: 26.06.2015 
Număr dosar: 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Adela Barbu 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC C&C MH Confort SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 01.02.2015-23.06.2015, s-au valorificat următoarele 
bunuri mobile şi imobile, proprietatea SC C&C MH Confort SRL: 
- La licitaţia oragnizată în data de 07.04.2015, a fost valorificat bunul imobil * apartament cu o cameră si dependinţe situat 
in loc. Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jud. Timis, CF 400684-C1-U13* – la preţul de 100.800,00 lei, 
ipotecat în favoarea BCR SA; 
- La licitaţia oragnizată în data de 30.04.2015, a fost valorificat bunul imobil * apartament cu o cameră si dependinţe situat 
in loc. Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, jud. Timis, CF 400684-C1-U17* – la preţul de 100.800,00 lei, 
ipotecat în favoarea BCR SA; 
- De asemenea, au fost valorificate bunuri mobile, constând în mijloace de transport şi alte bunuri mobile, reprezentând 
unelte, mobilier, etc., care nu sun grevate de sarcini. Valoarea acestor bunuri este în sumă de 82.455,93 lei din care TVA în 
sumă de 15.959,23 lei. 
Valoarea totală a bunurilor valorificate prin licitaţie, în perioada 01.02.2015-23.06.2015, este în sumă de 284.055,93 lei din 
care TVA în sumă de 15.959,23 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În aceeaşi perioadă s-au încasat disponibilităţi băneşti în 
sumă totală de 60.910,05 lei, din care TVA în sumă de 3.297,78 lei după cum urmează: 
- recuperare creanţe – 30.558,75 lei,  
- încasări clienţi– 28.810,04 lei din care TVA 3.055,84 lei; 
- încasări caiete de sarcini – 1.250,00 lei, din care TVA 241,94 lei  
- încasat dobândă – 244,46 lei; 
- încasat penalităţi întârziere – 46,80 lei. 
Suma totală încasată în perioada 01.02.2015-23.06.2015 este de 344.965,98 lei, din care TVA în sumă de 19.257,01 lei. 
Însumând sumele încasate în perioada 01.02.2015-23.06.2015 în valoare de 344.965,98 lei şi cu soldul rămas în contul unic 
de insolvenţă, după întocmirea planului de distribuire nr. 4, în sumă de 20.877,64 lei rezultă un disponibil în sumă totală de 
365.843,62 lei. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului/lichidatorului judiciar – Potrivit hotărârii Adunării Creditorilor din 
data de 01.02.2013, onorariul administratorului judiciar a fost stabilit, după cum urmează: 
- pentru perioada de observatie un onorariu fix lunar de 15.000,00 euro exclusiv T.V.A.; 
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- pentru perioada de reorganizare judiciara un onorariu fix lunar de 15.000,00 euro exclusiv T.V.A. precum si un onorariu 
de succes in procent de 10% exclusiv T.V.A. din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea de 
recuperare. 
De asemenea, potrivit Încheierii de şedinţă din Camera de Consiliu de la 10.03.2014, onorariul lichidatorului judiciar a fost 
stabilit, după cum urmează : onorariu fix de 25.000,00 lei + TVA lunar, ce vor fi încasaţi din sumele obţinute ca urmare a 
valorificării bunurilor mobile/imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, respectiv a recuperărilor de 
creanţe şi onorariu de succes în procent după cum urmează: 
- 10% + TVA din sumele obţinute din compensarea creanţelor; 
- 8% + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 100%-75% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de 
evaluare şi aprobată de Adunarea Creditorilor, în interval de 1 (un) an de la data demarării procedurii de valorificare, 
precum şi din compensarea creanţelor; 
- 7 + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 100%-75% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de 
evaluare şi aprobată de Adunarea Creditorilor, în interval de 2 (doi) ani de la data demarării procedurii de valorificare, 
precum şi din compensarea creanţelor; 
- 6% + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 75%-50% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de 
evaluare şi aprobată de Adunarea Creditorilor, în interval mai mare de 2 (doi) ani de la data demarării procedurii de 
valorificare, precum şi din compensarea creanţelor. 
Având în vedere cele precizate mai sus, onorariul administratorului judiciar aferent perioadei 12.11.2012-09.09.2013 a fost 
achitat integral, prin planurile de distribuire anterioare. 
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 10.09.2013-09.07.2015 este calculat astfel: 
- onorariul fix lunar este în sumă de 550.000,00 lei exclusiv TVA calculat astfel: 22 luni x 25.000,00 lei = 550.000,00 lei 
exclusiv TVA, din care s-a achitat suma de 125.000 lei exclusive TVA; 
- onorariul de succes, aferent perioadei 01.02.2015-23.06.2015, este în sumă de 26.056,72 lei exclusiv TVA, calculat astfel: 
(344.965,98 lei – TVA în sumă de 19.257,01 lei) x 8% = 26.056,72 lei exclusiv TVA. 
Precizăm faptul că onorariul de succes cuvenit pentru distribuirile făcute potrivit planurilor de distribuire nr. 1, 2, 3 şi 4 a 
fost încasat prin planurile de distribuire nr. 1, 2, 3 şi 4. 
Referitor la onorariul fix lunar al lichidatorului judiciar, precizăm faptul că, până la data de 09.07.2015, a rămas de achitat 
suma de 425.000,00 lei exclusiv TVA, diferenţa fiind achitată prin planurile de distribuire nr. 1, 2 şi 3. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – Însumând soldul 
iniţial existent după distribuirea conform planului de distribuire nr. 4 în sumă de 20.877,64 lei cu disponibilul rezultat din 
valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor după deschiderea procedurii de faliment în sumă de 344.965,98 lei, rezultă 
un disponibil în sumă de 365.843,62 lei. 
După scăderea onorariului de succes cuvenit lichidatorului judiciar în sumă de 26.056,72 lei şi a TVA –ului aferent în sumă 
de 6.253,61 lei (valoare totală de 32.310,33 lei), rămâne un disponibil în sumă de 333.533,29 lei. 
Din sumele încasate după deschiderea procedurii de faliment, s-au efectuat cheltuieli de procedură după cum urmează: 
- plăţi furnizori – 1.805.141,60 lei din care TVA în sumă de 243.607,64 lei, (servicii pază şi conservare bunuri, evaluări, 
servicii mediere, anunţuri publicitare, confecţionare bannere, onorariu avocat, onorariu fix lunar administrator/lichidator 
judiciar pentru perioada 13.02.2013 – 23.06.2015, taxe PTTR, cheltuieli energie electrică, alte materiale consumabile, etc.). 
Precizăm faptul că din această sumă au fost prinse în planurile de distribuire nr. 1, 2, 3 şi 4, plăţi în valoare de 1.490.773,19 
lei din care TVA 186.940,13 lei, rămânând ca plăţi aferente perioadei în sumă de 176.143,29 lei din care TVA în sumă de 
26.858,97 lei; 
- salarii aferente procedurii de faliment – 20.262,00 lei; 
- onorarii expertize – 3.500,00 lei; 
- restituit garanţie participare licitaţie – 17.974,00 lei; 
- obligaţii buget – 11.197,00 lei; 
- comisioane bancare – 394,12 lei; 
- TVA de plată achitat – 12.274,00 lei; 
- impozit mijloace transport – 2.872,00 lei; 
- 2% fond lichidare – 6.514,17 lei. 
Total: 251.130,58 lei. 
Scăzând din disponibilul existent 333.533,29 lei cheltuielile de procedură aferente perioadei în sumă de 251.130,58 lei, 
rezultă un disponibil în sumă de 82.420,71 lei, la care se adaugă suma de 122.958,00 lei, reţinută cu titlu de cheltuieli de 
procedură, aferente bunurilor grevate de sarcini în favoarea BCR SA, prin planul de distribuire nr. 4, soldul contului unic de 
insolvenţă fiind în sumă de 205.378,71 lei. 
Având în vedere valoarea bunurilor imobile valorificate, ipotecate în favoarea BCR SA în total imobile evaluate (0,56%), 
reiese că, din cheltuielile indirecte totale în valoare de 1.561.533,96 lei, conform anexă nr. 1, acest creditor trebuie să 
suporte suma de 8.744,59 lei, aferentă cheltuielilor de procedură efectuate până la data de 23.06.2015. 
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Valoarea cheltuielilor directe aferente creditorului BCR SA pentru imobilele valorificate , respectiv * apartament cu o 
cameră si dependinţe situat in loc. Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jud. Timis, CF 400684-C1-U13* – 
la preţul de 100.800,00 lei şi * apartament cu o cameră si dependinţe situat in loc. Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, 
parter, ap. 7, jud. Timis, CF 400684-C1-U17* – la preţul de 100.800,00 lei, este în sumă de 21.178,82 lei compusă din: 
- onorariu de succes lichidator judiciar 8% - 16.128,00 lei; (201.600,00 lei x 8% = 16.128,00 lei) 
- fond lichidare 2% - 4.032,00 lei; 
- cheltuieli regie – 1.018,82 lei. 
Valoarea totală a cheltuielilor pe care le suportă creditorul BRD Groupe Societe Generale este în sumă de 29.923,41 lei. 
După scăderea din preţul încasat pentru cele 2 imobile valorificate, creditorului garantat BCR SA i se distribuie suma de 
171.676,59 lei (201.600,00 lei – 29.923,41 lei = 171.676,59 lei). 
5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 33.7022,12 lei pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 5 
Număr dosar 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Barbu Adela. 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC C&C MH Confort SRL 
 

1. Creanţe garantate 
Nr. crt. Creditor Valoare creanţă acceptată 

rămasă nedistribuită 
Sumă distribuită Observaţii 

1. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA 109.067.130,80 171.676,59  
 Total sume distribuite  171.676,59  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 33.7022,12 lei pentru 
acoperirea cheltuielilor viitoare. 
Termen procedural: 29.06.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 


