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PROCES -  VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR

Nr. 981/18.08.2015

Debitor: SC C&C MH CONFORT SRL 

Sediul: Dr. Tr. Severin, str. I.C.Brătianu, 

nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi 

CUI:
1 7 0 4 4 0 0 1

Date privind dosarul:
Număr dosar: 9465 /101 /2012  

Tribunalul: Mehedinţi 

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal 

Judecător sindic: Adela Barbu

încheiat astăzi, Orele
1 8 0 8 2 0 1 5 1 2 0 0

Adunarea creditorilor debitoarei SC C&C MH CONFORT SRL a fost convocată de 

lichidatorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din 

Legea 85 /2006 privind procedura insolvenţei, la sediul profesional al acestuia din 

Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Convocatorul Adunării 

Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13698 din 

data de 07.08.2015, conform dovezilor anexate._____________________________________

ORDINEA DE ZI

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

1. Aprobarea regulamentelor de valorificare pentru bunurile imobile din 

proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL, grevate de sarcini în favoarea 

creditorului Banca Comercială Română SA, regulamente care au fost modificate 

în baza solicitării creditorului garantat BCR SA._____________________________________

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC C&C MH CONFORT SRL au 

comunicat puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Piraeus Bank Romania SA -  punct de vedere^"scris nr. 26309/11.08.2015 

transmis prin e-mail şi fax, creditor ce deţine /un procent de 6 ,21211% //din

1 /
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totalul masei credale.

2. Banca de Export-Import a României Eximbank SA, atât în nume si cont 

propriu cât si în numele si contul Statului român, punct de vedere scris nr. 

8381/18.08.2015 transmis prin e-mail, creditor ce deţine un procent de 

20,30582% din totalul masei credale.

3. BCR SA -  punct de vedere scris nr. DRPC 868/18.08.2015 transmis prin e-mail, 

creditor ce deţine un procent de 24,58535% din totalul masei credale.

4._D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. Mehedinţi prin reprezentant domnul Popescu Aurel 

_______-  creditor ce deţine un procent de 13,21416% din totalul masei credale.__________

Cvorum:

Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind 

îndeplinite condiţiile instituite de art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale 

căror creanţe însumate reprezintă 64,31744%  din valoarea totală a creanţelor 

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

consolidat rectificat IV al creanţelor depus la grefa Tribunalului Mehedinţi. Fiind 

îndeplinite condiţiile instituite de lege se trece la discutarea problemelor aflate pe 
ordinea de zi.____________________________________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:

1. Aprobarea regulamentelor de valorificare pentru bunurile imobile din 

proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL, grevate de sarcini în favoarea 

creditorului Banca Comercială Română SA, regulamente care au fost modificate în 

baza solicitării creditorului garantat BCR SA.

- Piraeus Bank SA -  creditor garantat ce deţine un procent de 9,65852%  din 

totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv 6,21211%  din totalul creanţelor înscrise la masa credală susţine 

punctul de vedere al creditorului în garanţia căruia se află bunurile imobile, respectiv 

Banca Comercială Română SA.

- Banca de Export-Import a României Eximbank SA, atât în nume şi cont 

propriu cât şi în numele şi contul Statului Român - creditor garantat ce deţine un 

procent de 31,57125%  din totalul creanţelor prezente sau dintre cei carê j au 

trimis punct 4? vedere scris, respectiv 20,30582%  diji totalul creanţelor înscrise
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la masa credală îşi exprimă votul astfel:

> “achiesează la punctul de vedere al creditorului garantat BCR cu ipoteca de rang 

I asupra imobilelor proprietatea C&C MH Confort SRL;

> respinge propunerile de diminuare a preţului de pornire pentru imobilul 

reprezentând teren şi construcţii situate în Drobeta Turnu Severin, str. Banoviţei, 

nr. 11, grevat de sarcini în favoarea EximBank -  co creditor de rang I  şi BCR , în 

vederea continuării procedurii de valorificare potrivit Regulamentului de 

valorificare existent.

în orice moment al procedurii, dacă lichidatorul primeşte o ofertă de 

achiziţionare a bunurilor pentru altă sumă decât preţul de pornire al licitaţiilor, 

se va convoca Adunarea creditorilor în vederea aprobării acesteia”.

- BCR SA -  creditor garantat ce deţine un procent de 38,22501%  din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 

24,58535%  din totalul creanţelor înscrise la masa credală aprobă regulamentele 

de valorificare pentru bunurile imobile din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort 

SRL, grevate de sarcini în favoarea creditorului Banca Comercială Română SA.

- D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. Mehedinţi prin reprezentant domnul Popescu 

Aurel, împuternicit cu ordinul de serviciu permanent nr. MH 49697/03.06.2014, 

creditor ce deţine un procent de 20,54522% din totalul creanţelor prezente sau dintre 

cei care au trimis punct de vedere scris, faţă de ordinea de zi exprimă următorul punct 

de vedere:
> Aprobă regulamentele de valorificare pentru bunurile imobile din proprietatea 

debitoarei SC C&C MH Confort SRL grevate de sarcini ipotecă de rang I în 

favoarea creditorului garantat BCR SA, aşa cum au fost prezentate Adunării;

> Respinge propunerile de diminuare a preţului de pornire pentru imobilul 

representând Teren şi construcţii situate în Drobeta-Turnu Severin, str. 

Banoviţei, nr. 11, jud. Mehedinţi, propunând continuarea procedurii de 

valorificare potrivit regulamentului deja existent.

> în orice moment al procedurii, dacă lichidatorul primeşte o ofertă de 

achiziţionare a bunurilor ipotecate pentru altă sumă decât preţul de pornire al 
licitaţiilor se va convoca de îndată Adunarea Creditorilor în vederea analizei şi 

stabilirii strategiei de vânzare pentru aceste bunuri.

Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanţelor 

prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 

64,31744%  din lă aprobă regulamentele
de valorificare debitoarei SC C&C MH
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Confort SRL aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA cu 

rangul I.

Adunarea creditorilor cu un procent de 52,11647%  din totalul creanţelor 

prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 

33,51998%  din totalul creanţelor înscrise la masa credală respinge propunerile 

de diminuare a preţului de pornire pentru imobilul reprezentând teren şi 
construcţii situate în Drobeta Turnu Severin, str. Banoiriţei, nr. 11, aflate în 

garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca de Export Import a 

României Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II, în vederea 

continuării procedurii de valorificare potrivit Regulamentului de valorificare 

existent.

Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente 

sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 64,31744%  din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală aprobă regulamentele de valorificare 

pentru bunurile imobile din proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL 

aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA cu rangul I.

Adunarea creditorilor cu un procent de 52,11647%  din totalul creanţelor 

prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 

33,51998%  din totalul creanţelor înscrise la masa credală respinge propunerile 

de diminuare a preţului de pornire pentru imobilul reprezentând teren şi 
construcţii situate în Drobeta Turnu Severin, str. Banoviţei, nr. 11, aflate în 

garanţia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca de Export Import a 

României Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II, în vederea 

continuării procedurii de valorificare potrivit Regulamentului de valorificare 

existent.

Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în şase (6) exemplare, din care câte un 

exemplar pentru creditori, 1 exemplar pentru lichidator judiciar şi 1 exemplar pentru 

a fi depus la dosarul cauzei. / ' //

Hotărâri:

Număr de exemplare:
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Semnături:

Lichidator judiciar: Societăţi Profesionale de Insolvenţă AsogiâJt.e prin Contract 

YNA CONSULTING SPRL prin asociat coordonator ec. M

CONSULTAN'kl^^îrel^^ÂpŞPRL prin asociat coordonator ec. Popescu Emil

% &o% 1
_____________________ ___________________________________________________________________________

(nume şi prenumele reprezentantului 

Administratorului/lichidatorului)

(semnătură şi ştampilă)

PIRAEUS BANK ROMANIA SA punct de vedere scris (adresa nr. 26309/11.08.2015)

Banca de Export-Import a României Eximbank SA punct de vedere scris (adresa nr. 

8381/18.08.2015)

i '

BCR SA punct de vedere scris (adresa DRPC 868/18.08.2015)

D.G.R.F.P. Craiov^ A.J.F.P. Mehedinţi prin reprezentant domnul Popescu Aurel 

Semnătură /

Preşedinte de ş^difc|j^
Popescu Emil


