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Dosar nr.  9465/101/2012 

Termen     29.06.2015 

 

 

                      CĂTRE, 

                       TRIBUNALUL MEHEDINȚI 

        Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

 

 

Subscrisele Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată în 
Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, având CUI RO 31215824, 
prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu Emil și Yna Consulting 
SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, 
jud. Mehedinţi, CUI RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, nr. de ordine 
în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, prin 
reprezentant asociat coordonator ec. Motoi Gogu în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC C&C MH Confort SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. I. C. Brătianu, 
nr. 11A, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 17044001, înregistrată 
în Registrul Comerţului sub nr. J25/460/2005, numit prin sentința nr. 487 
din data de 09.09.2013 pronunţată de către Tribunalul Mehedinți, Secţia a II – 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 9465/101/2012, 
în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006, formulăm prezentul 
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Raport de activitate 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
faliment conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC 

C&C MH Confort SRL 

 
 

 

Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 7446 din data de 24.04.2015 a raportului lunar privind 
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 
efectuate în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenței nr. 675, din data de 22.04.2015. 

În aplicarea dispozitiilor art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenței, lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile 
imobile *Teren+constructii situate in loc. Dr. Tr. Seveirn, str. Banovitei, nr. 44, 
judetul Mehedinti, CF 17044001, nr. cadastral 991/1 suprafata 9192 mp; 
teren+constructii situate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr. 44, judetul 
Mehedinti, Cf 54798, nr. cadastral 991/2, suprafată 4884 mp; 
teren+constructiisituate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr. 44, judetul 
Mehedinti, CF 54797, nr. cadastral 991/3, suprafața: 1913 mp* din 
patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului 
BRD SA la prețul de 200.000,00 euro exclusiv TVA, prin afişarea anunţului de 
licitaţie la data de 17.03.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea 
Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, 
la panoul publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
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De asemenea anunțul privind licitația publică din data de 20.05.2015 a 
fost publicat în ziarul Adevărul din data de 17.04.2015 și în ziarul local Piața 
Severineană din data de 17.04.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 20.05.2015 orele 1430 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul 
Mehedinţi, iar în cazul în care bunul imobil nu va fi valorificat, licitația va fi 
reluată în aceleași condiții la data de 03.06.2015, ora 1430, respectiv la data de 
17.06.2015, ora 1430. 

Conform proceselor verbale din data de 20.05.2015, 03.06.2015 și 
17.06.2015 lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunurile imobile 
*Teren+constructii situate in loc. Dr. Tr. Seveirn, str. Banovitei, nr. 44, judetul 
Mehedinti, CF 17044001, nr. cadastral 991/1 suprafata 9192 mp; 
teren+constructii situate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr. 44, judetul 
Mehedinti, Cf 54798, nr. cadastral 991/2, suprafată 4884 mp; 
teren+constructiisituate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr. 44, judetul 
Mehedinti, CF 54797, nr. cadastral 991/3, suprafața: 1913 mp* din 
patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului 
BRD SA 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piață pentru bunurile imobile 
*Teren+constructii situate in loc. Dr. Tr. Seveirn, str. Banovitei, nr. 44, judetul 
Mehedinti, CF 17044001, nr. cadastral 991/1 suprafata 9192 mp; 
teren+constructii situate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr. 44, judetul 
Mehedinti, Cf 54798, nr. cadastral 991/2, suprafată 4884 mp; 
teren+constructiisituate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr. 44, judetul 
Mehedinti, CF 54797, nr. cadastral 991/3, suprafața: 1913 mp* din 
patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului 
BRD SA la prețul de 200.000,00 euro exclusiv TVA, prin afişarea anunţului de 
licitaţie la data de 18.06.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea 
Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, 
la panoul publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 
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Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

De asemenea anunțul privind licitația publică din data de 15.07.2015 va 
fi publicat în ziarul Jurnalul National și în ziarul local Infostar. 

Licitaţia a fost organizată la data de 15.07.2015 orele 1430 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătinau, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. 

În conformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul 
judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor imobile din patrimoniul 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia creditorului BCR SA cu 
rangul I după cum urmează: 

1 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II - Clădire compusă din SAD1 situat la parter şi etaje, compus 
din 3 încăperi şi etaj situat în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. 
cadastru Cc 215/5/I, suprafaţă: 1646/3290 mp, la preţul de pornire a licitaţiei 
de 715.651,00 lei, echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A. 

2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, 
suprafaţa: 1452 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, 
suprafaţa: 643 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, 
suprafaţă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafaţa: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, 
suprafaţa: 722 mp; teren+construţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafaţa: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei 
echivalentul a 1.606.200,00 euro. 
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3 - Bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, 
creditorul Banca de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I, 
creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-
Severin, str.Banoviţei, nr.11 jud.Mehedinţi, CF52299, nr. cadastru 1476/1, 
suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr.11, jud. Mehedinţi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, 
suprafaţa: 23800 mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei 
echivalentul a 752.200,00 euro. 

4 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în 
com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 
215/16, suprafaţă: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei 
echivalentul a 323.800,00 euro exclusiv T.V.A. 

5 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - SAD2 la parter şi etaj situate în com. Dumbrăviţa, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul 
Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafaţă: 1644/3290 mp, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro 
exclusiv T.V.A. 

6 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în 
com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru 
Cc215/10, suprafaţa: 2345 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.066.860,00 
lei echivalentul a 242.800,00 euro exclusiv T.V.A. 

7 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren 
extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului judeţul Timiş, CF 
400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafaţa: 10.000 mp; teren 
intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, judeţul Timiş, CF 
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafaţă: 15.000 mp, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 
euro exclusiv T.V.A. 
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8 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul 
Mehedinţi, CF 50155, nr. cadastru 500, suprafaţa: 20000 mp şi teren 
intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul Mehedinţi, CF 50156, nr. 
cadastru 551, suprafaţa: 20000 mp la preţul de pornire a licitaţiei de 
3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro.  

9 Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I- 
Teren+construcţii situate în com. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401671(CF vechi 
6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafaţă: 2595 mp, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A. 

10 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, 
creditorului ANAF cu rangul II - Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, 
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul 
Timiş, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafaţă: 2354 mp, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv 
T.V.A. 

11 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - 
Teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafaţa: 900 mp. la 
preţul de pornire a licitaţiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 
euro. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 07.04.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 28.04.2015 a fost publicat 
pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
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www.anunturipublicitare.ro şi site – ul specializat de licitatii www.licitatii-
insolventa.ro. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

De asemenea anunțul de licitație a fost publicat în ziarul de largă 
circulație Jurnalul Național din data de 20.04.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 28.04.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 28.04.2015 lichidatorul judiciar 
constată faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR rang 1 
nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile 
aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I după cum urmează: 

1 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II - Clădire compusă din SAD1 situat la parter şi etaje, compus 
din 3 încăperi şi etaj situat în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. 
cadastru Cc 215/5/I, suprafaţă: 1646/3290 mp, la preţul de pornire a licitaţiei 
de 715.651,00 lei, echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A. 

2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, 
suprafaţa: 1452 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, 
suprafaţa: 643 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, 
suprafaţă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafaţa: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, 
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suprafaţa: 722 mp; teren+construţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafaţa: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei 
echivalentul a 1.606.200,00 euro. 

3 - Bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, 
creditorul Banca de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I, 
creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-
Severin, str.Banoviţei, nr.11 jud.Mehedinţi, CF52299, nr. cadastru 1476/1, 
suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr.11, jud. Mehedinţi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, 
suprafaţa: 23800 mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei 
echivalentul a 752.200,00 euro. 

4 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în 
com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 
215/16, suprafaţă: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei 
echivalentul a 323.800,00 euro exclusiv T.V.A. 

5 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - SAD2 la parter şi etaj situate în com. Dumbrăviţa, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul 
Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafaţă: 1644/3290 mp, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro 
exclusiv T.V.A. 

6 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în 
com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru 
Cc215/10, suprafaţa: 2345 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.066.860,00 
lei echivalentul a 242.800,00 euro exclusiv T.V.A. 

7 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren 
extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului judeţul Timiş, CF 
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400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafaţa: 10.000 mp; teren 
intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, judeţul Timiş, CF 
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafaţă: 15.000 mp, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 
euro exclusiv T.V.A. 

8 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul 
Mehedinţi, CF 50155, nr. cadastru 500, suprafaţa: 20000 mp şi teren 
intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul Mehedinţi, CF 50156, nr. 
cadastru 551, suprafaţa: 20000 mp la preţul de pornire a licitaţiei de 
3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro.  

9 Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I- 
Teren+construcţii situate în com. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401671(CF vechi 
6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafaţă: 2595 mp, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A. 

10 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, 
creditorului ANAF cu rangul II - Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, 
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul 
Timiş, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafaţă: 2354 mp, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv 
T.V.A. 

11 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - 
Teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafaţa: 900 mp. la 
preţul de pornire a licitaţiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 
euro. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 28.04.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
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dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 20.05.2015 a fost publicat 
pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, drobetaturnuseverin.olx.ro şi site – ul specializat 
de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

De asemenea anunțul de licitație a fost publicat în ziarul Infostar din 
data de 07.05.2015 – 13.05.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 20.05.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 20.05.2015 lichidatorul judiciar 
constată faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR rang 1 
nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunurile 
imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I după cum urmează: 

1 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II - Clădire compusă din SAD1 situat la parter şi etaje, compus 
din 3 încăperi şi etaj situat în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. 
cadastru Cc 215/5/I, suprafaţă: 1646/3290 mp, la preţul de pornire a licitaţiei 
de 715.651,00 lei, echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A. 

2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, 
suprafaţa: 1452 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, 
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suprafaţa: 643 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, 
suprafaţă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafaţa: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, 
suprafaţa: 722 mp; teren+construţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafaţa: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei 
echivalentul a 1.606.200,00 euro. 

3 - Bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, 
creditorul Banca de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I, 
creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-
Severin, str.Banoviţei, nr.11 jud.Mehedinţi, CF52299, nr. cadastru 1476/1, 
suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr.11, jud. Mehedinţi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, 
suprafaţa: 23800 mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei 
echivalentul a 752.200,00 euro. 

4 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în 
com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 
215/16, suprafaţă: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei 
echivalentul a 323.800,00 euro exclusiv T.V.A. 

5 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - SAD2 la parter şi etaj situate în com. Dumbrăviţa, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul 
Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafaţă: 1644/3290 mp, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro 
exclusiv T.V.A. 

6 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în 
com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
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Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru 
Cc215/10, suprafaţa: 2345 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.066.860,00 
lei echivalentul a 242.800,00 euro exclusiv T.V.A. 

7 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren 
extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului judeţul Timiş, CF 
400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafaţa: 10.000 mp; teren 
intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, judeţul Timiş, CF 
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafaţă: 15.000 mp, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 
euro exclusiv T.V.A. 

8 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul 
Mehedinţi, CF 50155, nr. cadastru 500, suprafaţa: 20000 mp şi teren 
intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul Mehedinţi, CF 50156, nr. 
cadastru 551, suprafaţa: 20000 mp la preţul de pornire a licitaţiei de 
3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro.  

9 Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I- 
Teren+construcţii situate în com. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401671(CF vechi 
6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafaţă: 2595 mp, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A. 

10 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, 
creditorului ANAF cu rangul II - Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, 
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul 
Timiş, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafaţă: 2354 mp, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv 
T.V.A. 

11 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - 
Teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafaţa: 900 mp. la 
preţul de pornire a licitaţiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 
euro. 
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Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 20.05.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 17.06.2015 a fost publicat 
pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro şi site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

Licitaţia a fost organizată la data de 17.06.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 17.06.2015 lichidatorul judiciar 
constată faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR rang 1 
nu au fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile 
aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I după cum urmează: 

1 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II - Clădire compusă din SAD1 situat la parter şi etaje, compus 
din 3 încăperi şi etaj situat în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. 
cadastru Cc 215/5/I, suprafaţă: 1646/3290 mp, la preţul de pornire a licitaţiei 
de 715.651,00 lei, echivalentul a 162.870,00 euro exclusiv T.V.A. 

2 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, 
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suprafaţa: 1452 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, 
suprafaţa: 643 mp; teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, 
suprafaţă: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafaţa: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Banoviţei, nr. 5, judeţul Mehedinţi, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, 
suprafaţa: 722 mp; teren+construţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str.Banoviţei, nr.5, judeţul Mehedinţi, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafaţa: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei 
echivalentul a 1.606.200,00 euro. 

3 - Bunurile imobile aflate în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, 
creditorul Banca de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I, 
creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-
Severin, str.Banoviţei, nr.11 jud.Mehedinţi, CF52299, nr. cadastru 1476/1, 
suprafaţa: 369 mp şi teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Banoviţei, nr.11, jud. Mehedinţi, CF52300, nr. cadastru 1476/2, 
suprafaţa: 23800 mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei 
echivalentul a 752.200,00 euro. 

4 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în 
com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 
215/16, suprafaţă: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei 
echivalentul a 323.800,00 euro exclusiv T.V.A. 

5 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - SAD2 la parter şi etaj situate în com. Dumbrăviţa, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul 
Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafaţă: 1644/3290 mp, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro 
exclusiv T.V.A. 
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6 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în 
com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru 
Cc215/10, suprafaţa: 2345 mp, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.066.860,00 
lei echivalentul a 242.800,00 euro exclusiv T.V.A. 

7 - Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren 
extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului judeţul Timiş, CF 
400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafaţa: 10.000 mp; teren 
intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, judeţul Timiş, CF 
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafaţă: 15.000 mp, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 
euro exclusiv T.V.A. 

8 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului 
ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul 
Mehedinţi, CF 50155, nr. cadastru 500, suprafaţa: 20000 mp şi teren 
intravilan situat în comuna Izvorul Bârzii, judeţul Mehedinţi, CF 50156, nr. 
cadastru 551, suprafaţa: 20000 mp la preţul de pornire a licitaţiei de 
3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro.  

9 Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I- 
Teren+construcţii situate în com. Dumbraviţa, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 401671(CF vechi 
6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafaţă: 2595 mp, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro exclusiv T.V.A. 

10 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, 
creditorului ANAF cu rangul II - Teren+construcţii situate în com. Dumbrăviţa, 
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul 
Timiş, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafaţă: 2354 mp, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro exclusiv 
T.V.A. 

11 - Bunul imobil aflat în garanţia creditorului BCR SA cu rangul I - 
Teren+construcţii situate în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
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11A, judeţul Mehedinţi, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafaţa: 900 mp. la 
preţul de pornire a licitaţiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 
euro. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 17.06.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 15.07.2015 a fost publicat 
pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro şi site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

„De asemenea anunțul de licitație din data de 15.07.2015 va fi publicat 
în ziarul Jurnalul national din data de 30.06.2015 și în ziarul Infostar din data 
de 02.07.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 15.07.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile 
imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului Piraeus Bank SA după cum urmează: 

Bunul imobil aflat în garanţia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I, 
creditorul ANAF cu rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie 
situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 
691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru 
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Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp *, la preţul de pornire a licitatiei de 460.459,00 
euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 07.04.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 28.04.2015 orele 1300 a fost 
publicat pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, şi site – ul specializat de licitatii www.licitatii-
insolventa.ro. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

De asemenea anunțul privind licitația publică din data de 28.04.2015 a 
fost publicat în ziarul de largă circulație Jurnalul Național din data de 
20.04.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 28.04.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 28.04.2015 lichidatorul judiciar 
constată faptul că bunul imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 
protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces 
din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. 
cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C 
MH Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunului imobil 
aflat în garanţia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. 
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Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 
suprafaţă:3609 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 28.04.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 20.05.2015 orele 1300 a fost 
publicat pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.piataTM.ro, www.Piata.ro, şi site – ul specializat de licitatii www.licitatii-
insolventa.ro. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

De asemenea anunțul de licitație a fost publicat în ziarul Infostar din 
data de 07.05.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 20.05.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 20.05.2015 lichidatorul judiciar 
constată faptul că bunul imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 
protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces 
din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. 
cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C 
MH Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunului imobil 
aflat în garanţia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 



 
                      

 

   YNA  
         Consulting 
 

19 

 

str. Zăbrăuţului nr. 7A, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

CUI 3121582, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0252/35.43.99, Mobil: 0742.592.183 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 

str. Mărăşeşti nr. 18, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

CUI  21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213 

 Fax/Tel: (+40) 252 328 293, Mobil: (+40) 744 528 869 

 E-mail: office@ynaconsulting.ro ; Web: http://www.ynaconsulting.ro/ 

 

rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. 
Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 
suprafaţă:3609 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 20.05.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 17.06.2015 orele 1300 a fost 
publicat pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.anunturipublicitare.ro şi site – ul specializat de licitatii www.licitatii-
insolventa.ro. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

Licitaţia a fost organizată la data de 17.06.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 17.06.2015 lichidatorul judiciar 
constată faptul că bunul imobil * hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 
protecţie situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces 
din DJ 691 Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. 
cadastru Cc 215/13, suprafaţă:3609 mp * din proprietatea debitorului SC C&C 
MH Confort SRL nu a fost valorificat din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă a bunului imobil aflat 
în garanţia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II *hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de protecţie situate în com. 
Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – 
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Lipova) judeţul Timiş, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, 
suprafaţă:3609 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plăţii) exclusiv T.V.A. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 17.06.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Mnaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 15.07.2015 orele 1300 a fost 
publicat pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, şi site – ul 
specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 

De asemenea anuntul de licitatie pentru data de 15.07.2015 va fi 
publicat în ziarul de largă circulație Jurnalul Național din data de 30.06.2015 
și în ziarul Infostar din data de 02.07.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 15.07.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile 
imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului Volksbank Romania SRL respectiv creditorul Banca de Export 
Import a României Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor ipotecar 
după cum urmează: 

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I, 
respectiv creditorul Banca de Export Import a României Eximbank SA cu 
rangul I in calitate de co-creditor ipotecar * Teren extravilan+constructii situat 
în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul 
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Mehedinţi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaţa: 21660 mp* la preţul de 
pornire a licitaţiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 07.04.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 28.04.2015 privind bunul 
imobil *Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea 
Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* a fost publicat pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro şi pe site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea anunțul privind licitația publică din data de 28.04.2015 a 
fost publicat în ziarul de largă circulație Jurnalul Național din data de 
20.04.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 28.04.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 28.04.2015 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului Volksbank 
Romania SRL rang I, respectiv creditorul Banca de Export Import a României 
Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor ipotecar nu au fost 
valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile 
din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului Volksbank Romania SRL după cum urmează: 

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I, 
respectiv creditorul Banca de Export Import a României Eximbank SA cu 
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rangul I in calitate de co-creditor ipotecar * Teren extravilan+constructii situat 
în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul 
Mehedinţi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaţa: 21660 mp* la preţul de 
pornire a licitaţiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 28.04.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 20.05.2015 privind bunul 
imobil *Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea 
Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* a fost publicat pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, şi site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea anunțul de licitație a fost publicat în ziarul Infostar din 
data de 07.05.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 20.05.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 20.05.2015 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului Volksbank 
Romania SRL rang I, respectiv creditorul Banca de Export Import a României 
Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor ipotecar nu au fost 
valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunul imobil 
din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului Volksbank Romania SRL după cum urmează: 
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-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I, 
respectiv creditorul Banca de Export Import a României Eximbank SA cu 
rangul I in calitate de co-creditor ipotecar * Teren extravilan+constructii situat 
în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul 
Mehedinţi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaţa: 21660 mp* la preţul de 
pornire a licitaţiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 20.05.2015. la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 17.06.2015 privind bunul 
imobil *Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea 
Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* a fost publicat pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro şi pe site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

Licitaţia a fost organizată la data de 17.06.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 17.06.2015 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului Volksbank 
Romania SRL rang I, respectiv creditorul Banca de Export Import a României 
Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor ipotecar nu au fost 
valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunul imobil 
din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului Volksbank Romania SRL după cum urmează: 

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I, 
respectiv creditorul Banca de Export Import a României Eximbank SA cu 
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rangul I in calitate de co-creditor ipotecar * Teren extravilan+constructii situat 
în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Cerneţului, nr.23A, judeţul 
Mehedinţi, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafaţa: 21660 mp* la preţul de 
pornire a licitaţiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 17.06.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Traian, nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 15.07.2015 privind bunul 
imobil *Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea 
Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* a fost publicat pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro şi pe site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

Licitaţia a fost organizată la data de 15.07.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă pentru bunurile 
imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului ANAF cu rangul I după cum urmează: 

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren 
extravilan+construcţii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. 
Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafaţa: 5750/11500 mp* 
la preţul de pornire a licitaţiei de 404.605,00 lei. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 07.04.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
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dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 28.04.2015 privind bunul 
imobil *Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea 
Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* a fost publicat pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro şi pe site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea anunțul privind licitația publică din data de 28.04.2015 a 
fost publicat în ziarul de largă circulație Jurnalul Național din data de 
20.04.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 28.04.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 28.04.2015 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului ANAF nu au 
fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piaţă pentru bunurile imobile 
din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului ANAF cu rangul I după cum urmează: 

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren 
extravilan+construcţii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. 
Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafaţa: 5750/11500 mp* 
la preţul de pornire a licitaţiei de 404.605,00 lei. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 28.04.2014. la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
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publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 20.05.2015 privind bunul 
imobil *Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea 
Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* a fost publicat pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, www.piataTM.ro, www.Piata.ro, şi 
site – ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea anunțul de licitație a fost publicat în ziarul Infostar din 
data de 07.05.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 20.05.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 20.05.2015 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului ANAF nu au 
fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunurile 
imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului ANAF cu rangul I după cum urmează: 

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren 
extravilan+construcţii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. 
Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafaţa: 5750/11500 mp* 
la preţul de pornire a licitaţiei de 404.605,00 lei. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 20.05.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 
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Anunţul privind licitaţia publică din data de 17.06.2015 privind bunul 
imobil *Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea 
Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* a fost publicat pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, şi pe site – ul specializat de licitatii 
www.licitatii-insolventa.ro. 

Licitaţia a fost organizată la data de 17.06.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

Conform procesului verbal din data de 17.06.2015 lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că bunurile imobile aflate în garanţia creditorului ANAF nu au 
fost valorificate din lipsă de ofertanţi. 

Lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă pentru bunurile 
imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL aflate în garanţia 
creditorului ANAF cu rangul I după cum urmează: 

-Bunul imobil aflat în garanţia creditorului ANAF cu rangul I *Teren 
extravilan+construcţii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 7, jud. 
Timiş, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafaţa: 5750/11500 mp* 
la preţul de pornire a licitaţiei de 404.605,00 lei. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 17.06.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 07.04.2015 privind bunul 
imobil *Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Calea 
Cerneţului, nr.23A, judeţul Mehedinţi* a fost publicat pe site – urile : 
www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, www.piataTM.ro, www.Piata.ro, şi 
site – ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 
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De asemenea anuntul privind licitatia publica din data de 15.07.2015 va 
fi publicat în ziarul de largă circulație Jurnalul Național din data de 30.06.2015 
precum și in ziarul local Infostar din data de 02.07.2015. 

Licitaţia a fost organizată la data de 15.07.2015 orele 1300 în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 

În conformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul 
judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, – diminuate cu 30% față de 
prețul stabilit prin raportul de evaluare conform hotărârii adunării creditorilor 
din data de 08.07.2014, după cum urmează: 

1. Peugeot Boxer B66FYR, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 1.540,00 
euro echivalentul a 6790,00 lei; 

2. Peugeot Boxer B61TVI, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 3780,00 
euro echivalentul a 16590,00 lei; 

3. Peugeot Partner B66CYZ, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 
1890,00 euro echivalentul a 8330,00 lei; 

4. Dacia Logan MH19CNF, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 700,00 
euro echivalentul a 3080,00 lei; 

5. Dacia Drop Side MH14CNF, an fabricaţie 2003 - preţ de pornire licitaţie 
770,00 euro echivalentul a 3360,00 lei; 

6. Bunurile mobile mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la biroul din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi sau la 
sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este de diminuat 
cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare). 
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7. bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la biroul din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi sau la 
sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este de diminuat 
cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare). 

8.Bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi. (Pretul este de diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul 
de evaluare). 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 16.04.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de 
licitaţie pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, şi pe site – ul 
specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

Conform proceselor verbale de licitație nr. 1/23.04.2015, 1/30.04.2015, 
17/07.05.2015, 1/28.05.2015 lichidatorul judiciar a constatat faptul că au fost 
valorificate bunuri mobile în valoare totală de 25.258,30 lei exclusiv TVA, (din 
care TVA în valoare de 6.061,99 lei). 

După încasarea contravalorii acestor bunuri mobile, s-a procedat la 
întocmirea documentelor privind transferul dreptului de proprietate. 
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Dosarul ce cuprinde procesele verbale de licitaţie, dovezile de adjudecare, 
procesele verbale de predare-primire şi facturile fiscale privind licitația publică 
pentru bunuile mobile din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
pentru licitatiile din data de 23.04.2015, 30.04.2015, 07.05.2015 și 28.05.2015 
îl anexăm la prezentul raport de activitate. 

În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenței lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunării 
creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți la data de 16.02.2015 orele 1500, 
având ca ordine de zi: 

1. Aprobarea valorificării bunurile mobile mijloace fixe conform anexă 1 din 
proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației publice 
cu strigare la prețuri diminuate cu 50% față de prețul stabilit prin raportul de 
evaluare EXA/3/11.01.2014. 

2. Aprobarea valorificarii bunurilor mobile obiecte de inventar conform anexă 2 
din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației 
publice cu strigare la prețuri diminuate cu 50% față de prețul stabilit prin 
raportul de evaluare EXA/2/11.01.2014. 

3. Aprobarea valorificarii bunurilor mobile obiecte de inventar conform anexă 3 
din proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației 
publice cu strigare la prețuri diminuate cu 50% față de prețul stabilit prin 
raportul de evaluare EXA/4/11.01.2014. 

Convocatorul adunarii creditorilor nr. 962 din data de 15.05.2015 a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9205 din data de 
20.05.2015. 

Conform procesului verbal nr. 652 din data de 27.05.2015 adunarea 
creditorilor cu un procent de 100% din totalul creantelor prezente sau dintre 
cei care au trimis punct de vedere scris, solicită prorogarea discutării 
punctului 1 de pe ordinea de zi și continuarea strategiei de valorificare a 
bunurilor mobile mijloace fixe conform anexă 1 din proprietatea debitorului SC 
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C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației publice cu strigare la prețuri 
aprobate prin hotărârea adunării creditorilor din data de 16.02.2015. 

Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creantelor 
prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, solicită prorogarea 
discutării punctului 2 de pe ordinea de zi și continuarea strategiei de 
valorificare a bunurilor mobile obiecte dw inventar conform anexă 2 din 
proprietatea debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației publice 
cu strigare la prețuri aprobate prin hotărârea adunării creditorilor din data de 
16.02.2015. 

De asemenea adunarea creditorilor , solicită prorogarea discutării 
punctului 3 de pe ordinea de zi și continuarea strategiei de valorificare a 
bunurilor mobile obiecte de inventar conform anexă 3 din proprietatea 
debitorului SC C&C MH Confort SRL, prin metoda licitației publice cu strigare 
la prețuri aprobate prin hotărârea adunării creditorilor din data de 16.02.2015. 

Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 27.05.2015 a fost 
depus la grefa Tribunalului Mehedinți conform dovezii din data de 28.05.2015. 

 Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piață a bunurilor mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, diminuate cu 
40% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare conform hotărârii adunării 
creditorilor din data de 08.07.2014, după cum urmează: 

1. Peugeot Partner B66CYZ, an fabricaţie 2007 - preţ de pornire licitaţie 
1620,00 euro echivalentul a 7140,00 lei; 

2. Dacia Logan MH19CNF, an fabricaţie 2006 - preţ de pornire licitaţie 600,00 
euro echivalentul a 2640,00 lei; 

3. Dacia Drop Side MH14CNF, an fabricaţie 2003 - preţ de pornire licitaţie 
660,00 euro echivalentul a 2880,00 lei; 

4. Bunurile mobile mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la biroul din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
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str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi sau la 
sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul diminuat cu 25% 
fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare). 

5. bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, sau la biroul din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi sau la 
sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul diminuat cu 25% 
fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare). 

6. bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi.(Pretul diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare EXA/4/11.01.2014). 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 25.05.2015 la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 02.07.2015 privind bunurile 
mobile existente în patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL, va fi 
publicat în ziarul Jurnalul National din data de 30.06.2015. 

De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de 
licitaţie pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, şi site – ul 
specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 
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Licitația a fost organizată pentru data de 02.07.2015 orele 1300 la sediul 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, județul Mehedinți. 

Lichidatorul judiciar v-a proceda la organizarea de licitații săptămânale 
pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
până la valorificarea integrală a acestora. 

În conformitate cu dispozițiile art. 116 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenței lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață 
pentru bunurile imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
aflate în garanţia creditorului BCR rang I după cum urmează: 

- Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I * Proprietate 
imobiliară apartament cu o cameră și dependințe situat in loc. Timisoara, 
str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, judetul Timis; CF 400684-C1-U17* 
la pretul de pornire a licitatiei de 23.000.,00 euro echivalentul a 
100.800,00 lei exclusiv T.V.A. 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 07.04.2015. la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul privind licitaţia publică din data de 30.04.2015 privind bunurile 
imobile * Proprietate imobiliară apartament cu o cameră și dependințe 
situat in loc. Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, judetul 
Timis; CF 400684-C1-U13  si Proprietate imobiliară apartament cu o 
cameră și dependințe situat in loc. Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, 
parter, ap. 7, judetul Timis; CF 400684-C1-U17 * a fost publicat pe site – 
urile : www.locbun.ro, www.mercador.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, şi site – ul 
specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 
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Licitaţia a fost organizată la data de 30.04.2015 orele 1300 în localitatea 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap.14, judeţul Timiș. 

Conform procesului verbal de licitație nr. 1260 din data de 30.04.2015, 
lichidatorul judiciar a constatat faptul că bunul imobil * Proprietate 
imobiliară apartament cu o cameră și dependințe situat in loc. Timisoara, 
str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, judetul Timis; CF 400684-C1-U17* 
din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL a fost adjudecat de 
persoana fizică Burtea Adriana Monica cu domiciliul în Mun. Timișoara, 
str. Pța Miorița, nr. 8, bl. 2, et. 1, ap. 4, județul Timiș, CNP 
2861004250941 ce se legitimează cu CI seria TM nr. 858530 eliberat de 
SPCLEP Timișoara la data de 15.10.2010 la prețul de 100.800,00 lei. 

Raportat la dispozițiile art. 122 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenței lichidatorul judiciar în perioada următoare va întocmii raportul 
privind sumele obținute din lichidare și planul de distribuire între creditori. 

La data de 15.04.2015 lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piață 
pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
după cum urmează: 

1 Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 17,60 lei/tonă sau 28,20 lei/mc; 
2 Sort concasat-criblura 8-16:24,40 lei/tonă 

 (in cazul vanzarii in bloc) 

1 Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 24 lei/tonă 
2 Sort concasat-criblura 8-16:24 lei/tonă 

 (in cazul vanzarii cu amanuntul) 

Lichidatorul judiciar a procedat la afişarea anunţului de licitaţie la data 
de 15.04.2014. la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str. 
Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-
dul Iuliu Manaiu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, la panoul 
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publicitar al lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, 
nr. 85, judeţul Mehedinţi conform dovezilor anexate. 

Anunţul de licitaie publica privind bunurile mobile * Produse de 
balastieră* a fost publicat pe site – urile : www.locbun.ro, www.olx.ro, 
www.vand.ro, şi pe site – ul specializat de licitatii www.licitatii-insolventa.ro. 

Licitaţia a fost organizată pentru data de 22.04.2015 orele 1300 în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătinau, nr. 11A, județul Mehedinți, 
relundu-se săptămânal în fiecare zi de miercuri în aceeiași locație și aceeiași 
oră. 

Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de licitații săptămânale la 
sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, județul Mehedinți însă bunurile mobile *produse de 
balastieră* nu au fost valorificate din lipsă de ofertanți. 

Dosarul privind organizarea licitațiilor pentru bunurile mobile *produse 
de balastieră* este atașat prezentului raport lunar de activitate. 

La data de 13.05.2015 SC Rec Obi Plast SRL cu sediul în localitatea 
Oravița, str. Rachitovei nr. 11, jud. Caraș Severin înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. J11/481/2010, având CUI RO 27718631 a 
transmis lichidatorului judiciar oferta de închiriere pentru bunul imobil teren 
intravilan in suprafata de 15000,00 mp situat în localitatea Ghiroda, județul 
Timiș din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL pentru prețul de 
2000,euro/lună + T.V.A. 

În aplicarea dispozițiilro art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenței lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitoarei SC 
C&C Mh Confort SRL la data de 27.05.2015 orele 1430 în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM 4, sc. 1, ap. 2, județul Mehedinți, 
având ca ordine de zi: 

Exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de închiriere a 
suprafeței de 15.000 mp din terenul situat în Ghiroda, jud. Timiș, aflat în 
proprietatea debitoarei SC C&C Mh Confort SRL, primită de la SC Rec Obi 
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Plast SRL, cu sediul în Oravița, str. Rachitovei, nr. 11, jud. Craș Severin, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J11/481/2010, având 
CUI RO 27718631, pentru care s-a oeferit o chirie în sumă de 2000 euro/lună 
exclusiv TVA. 

Convocatorul adunării creditorilor nr. 61 din data de 13.05.2015 a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8738 din data de 
14.05.2015. 

Conform procesului verbal nr. 62 din data de 27.05.2015 adunarea 
creditorilor a considerat că se impune analizarea ofertei doar în cazul 
nefinalizării negocierilor privind achizitia bunului cu terții interesați 
actualmente, valorificarea terenului situat în Ghiroda, jud. Timiș este prioritară 
față de posibilitatea închirierii acestuia în cadrul procedurii de lichidare, cu un 
procent de 51,10328& din totalul creanțelor înscrise la masa credală, respectiv 
un procent de 100% din totalul creanțelor prezente sau care au transmis un 
punct de vedere scris. 

Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 62 din data de 27.05.2015 a 
fost depus la grefa Tribunalului Mehedinți conform dovezii din data de 
28.05.2015. 

De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 9882 din data de 29.05.2015 a hotărârii adunării 
creditorilor din data de 27.05.2015. 

Împotriva raportul suplimentar al raportului privind cauzele și 
împrejurările care au dus la insolvența debitorului SC C&C MH Confort SRL, 
întocmit conform art. 59 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței 
numitul Cornu Georgică a formulat contestație. 

Cererea face obiectul dosarului nr. 9465/101/2012/a40 și se află pe 
rolul Tribunalului Mehedinți. 

La termenul de judecată din data de 20.04.2015 instanța respinge 
contestația ca tardiv formulată. 
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Împotriva hotărârii nr. 218 din data de 20.04.2015 pronunțată de 
Tribunalul Mehedinți numitul Cornu Georgică a formular recurs la instanța 
superioară. 

Cererea face obiectul dosarului nr. 9465/101/2012/a40 și se află pe 
rolul Curții de Apel Craiova cu termen de judecată la data de 30.06.2015. 

Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererilor de creanțe depuse la 
dosarul cauzei respectiv a Primăriei Orașului Vânju Mare, a RAAN Dr. Tr. 
Severin, SC Atomis SRL prin reprezentant General Activ Expert IPURL si SC 
Kasdum – GF SRL și a procedat la întocmirea raportului privind analiza 
cererilor de creanțe enunțate anterior. 

Raportul privind analiza cererilor de creanțe depuse la dosarul cauzei a 
fost depus la grefa Tribunalului Mehedinți conform dovezii din data de 
27.04.2015. 

De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la notificarea SC Kasdum –
GF SRL cu sediul în loc. Dr. Tr. Severin, str. Crisan, nr. 25, et. P, încăperile 
10,11,11,/1,11,13, jud. Mehedinți privind neînscrierea în taboul creditorilor 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL cu suma de 480500,00 lei. 

Notificarea nr. 567 din data de 24.04.2015 a fost transmisă prin 
scrisoare recomandată cu aviz de primire nr. 29913729039 din data de 
28.04.2015. 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea SC Atamis SRL cu sediul în 
loc. Petrosani, str. Carpati, bl. 2, sc. 7, ap. 1, jud. Hunedoara privind 
neînscrierea în taboul creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL cu suma 
de 149666,52 lei. 

Notificarea nr. 566 din data de 24.04.2015 a fost transmisă prin 
scrisoare recomandată cu aviz de primire nr. 29913729049 din data de 
06.05.2015. 

Lichidatorul judiciar al debitoarei SC C&C MH Confort SRL a formulat 
cerere de deschidere a procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei 
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SC Kasdum –GF SRL cu sediul în loc. Dr. Tr. Severin, str. Crisan, nr. 25, et. P, 
încăperile 10,11,11,/1,11,13, jud. Mehedinți pentr o creanțe certă lichidă și 
exigibilă în sumă de 480500,00 lei. 

Cererea face obiectul dosarului nr. 5274/101/2015 și se află pe rolul 
Tribunalului Mehedinți. 

Prin adresă nr. 1626/11.06.2015 SC Kasdum –GF SRL a solicitat 
lichidatorului judiciar al debitoarei SC C&C Mh Confort SRL să formuleze 
cerere de renunțare la cererea privind deschiderea procedurii de insolvență 
împotriva dbeitoarei SC Kasdum –GF SRL având în vedere faptul că acestia vor 
achita de bunavoie până la data de 15.08.2015 debitul restant în sumă de 
480.500,00 lei. 

De asemenea pentru conformitatea celor de mai sus a fost emisa bilet la 
orin pentru suma de 480.500,00 lei cu termen scadent la data de 15.08.2015. 

Lichidatorul judiciar a formulat cerere de renunțare la cererea de privind 
deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Kasdum –GF SRL. 

La termenul de judecată din data de 24.06.2015 instanța a luat act de 
cererea de renunțare. 

La data de 28.05.2015 a fost transmisă pe email de către persoana fizică 
Herbert Manfred Tauber oferta de cumpărare privind bunul imobil Teren 
extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului județul Timiș, CF 
400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafața: 10.000 mp; teren 
intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, județul Timiș, CF 
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafață: 15.000 mp din 
proprietatea debitoarei SC C&C MH Conform SRL pentru prețul de 500.000,00 
euro exclusiv T.V.A. 

Din discuțiile purtate cu ofertantul Herbert Manfred Tauber a reieșit 
faptul că în perioada următoare acesta va depune garanția de participare la 
licitatie pentru bunul imobilo descris anterior în sumă de 50.000,00 euro 
printr-o scrisoare de garanție bancară. 
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În raport de depunerea garanției lichidatorul judiciar va convoca 
adunarea creditorilor pentru a exprima un punct de vedere cu privire la oferta 
primită. 

Lichidatorul judiciar precizează faptul că pentru bunurile imobile situate 
în localitatea Dumbrăvița, Giarmata , Brithouse – Oviiu Cotrus, Restaurant 
Chic, Calea Lugojului, Timisoara str Enric Baader au fost îndepărtate 
panourile publicitare de persoane necunoscute conform pozelor ce le anexăm 
alăturat. 

1. Situația dosarelor privind recuperarea creanțelor se regăsește atasat ca si 
anexă prezentului raport de activitate. 

2. Situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect 
revendicarea mobiliară se regăsește ca și anexă prezentului raport de activitate. 

3. Situația dosarelor privind debitorii de încasat se regăsește ca și anexă 
prezentului raport lunar de activitate. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen 
pentru continuarea procedurii. 

Termen procedural: 29.06.2015. 

Lichidator judiciar asociat 

 Yna Consulting SPRL, 

 prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi 

Consultant Insolvenţă SPRL, 

 prin reprezentant asociat coordonator ec Emil Popescu 

 


