
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR  

Nr. 67/26.08.2015

Debitor: SC C&C MH Confort SRL 

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

Brătianu nr. 1 IA, judeţul Mehedinţi 

CUI/CNP:

7 0 4 4 0 0

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

0 8 0 1 3 3 0

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

Severin, str. luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării 

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

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

Procedurilor de Insolventă nr. 13925/14.08.2015.

ORDINEA DE ZI

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

1. Analiza şi exprimarea unui punct de vedere cu privire la planul de reorganizare propus de 

debitoarea SC Confort SA, prin administrator special (societate la care SC C&C MH Confort SRL 

are calitatea de acţionar), supus analizei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care va 

avea loc la data de 08.09.2015, ora 1200, având la ordinea de zi: „Aprobarea planului de 

reorganizare al debitoarei SC Confort SA, propus de administratorul special64.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUN ARII CREDITORILOR:

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

judiciar în data de 26.08.2015, orele 1330 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor:

1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl 

Popescu Aurel, în calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din

03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 13,21416% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

A trimis punct de vedere în scris următorul creditor:

1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Alexandru Georgescu, în calitate de Director 

Regional şi prin dl. Marius Nae, în calitate de Manager Relaţii Clienţi, punct de vedere scris cu adresa nr. 

4991/21.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 1,52522% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală;

2. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necşulescu, în calitate de Şef 

Departament, prin dl. Râul Nicodim, în calitate de Manager Recuperare şi prin dl. Remus Rusu, în calitate 

de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC/867/18.08.2015, care deţine o creanţă în 

procent de 24,58535% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

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

şi contul Statului fy^nân, ^prezenta tă  prin dl. Claudii^ Ciocîrlan, în calitate de director şi prin/dl



Marius-Iulian Armegioiu, în calitate de Şef departament recuperare creanţe, punct de vedere scris cu 

adresa nr. 8683/26.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 20,30582% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală;

4. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movila, în calitate de Director Adjunct 

Direcţie Direcţia Recuperare Credite Persoane Juridice şi prin dna. Cristina Beraru, în calitate de Şef 

Departament Workout Persoane Juridice, punct de vedere scris cu adresa nr. 26757/25.08.2015, care 

deţine o creanţă în procent de 6,21211% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

Cvorum:

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

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

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

Sunt prezenţi creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 65,84266% din valoarea totală a creanţelor 

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

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

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

discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi._______________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:

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

privire la planul de reorganizare propus de debitoarea SC Confort SA, prin administrator special 

(societate la care SC C&C MH Confort SRL are calitatea de acţionar), supus analizei Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor, care va avea loc la data de 08.09.2015, ora 1200, având la 

ordinea de zi: „Aprobarea planului de reorganizare al debitoarei SC Confort SA, propus de 

administratorul special“;

Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl 

Popescu Aurel, în calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din

03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 13,21416% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: exprimă un vot negativ faţă de aprobarea planului de reorganizare 

propus de debitoarea SC Confort SA Timişoara, prin administrator special, mandatand lichidatorul judiciar 

al SC C&C MH Confort SRL -  Dr. Tr. Severin, ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

debitoarei SC Confort SA -  Timişoara, care va avea loc la data de 08.09.2015, ora 1200, să exprime un vot 

negativ faţă de aprobarea planului de reorganizare;

A trimis punct de vedere în scris următorul creditor:

1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Alexandru Georgescu, în calitate de Director 

Regional şi prin dl. Marius Nae, în calitate de Manager Relaţii Clienţi, care deţine o creanţă în procent de 

1,52522% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 

4991/21.08.2015, prin care precizează: BRD GSG votează în sensul respingerii planului de reorganizare 

propus de debitoarea Confort SA;

2. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necşulescu, în calitate de Şef 

Departament, prin dl. Râul Nicodim, în calitate de Manager Recuperare şi prin dl. Remus Rusu, în calitate 

de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 24,58535% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC/867/18.08.2015, prin care precizează: BCR a 

luat act de m en ţiun ii planujui de reorganizare al Confort SA şi consideră că se impune un vot nepativ 

asupra acestuia, a\^ajW în A^aere lipsa posibilităţilor teo re tice^  practice de redresare a Confort SA;; j



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

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

Marius-Iulian Armegioiu, în calitate de Şef departament recuperare creanţe, care deţine o creanţă în 

procent de 20,30582% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa nr. 8683/26.08.2015, prin care precizează: EximBank votează negativ cu privire la singurul punct 

de pe ordinea de zi, având în vedere inter alia, că:

a. Nu a identificat vreo propunere exprimată de către debitoarea asupra averii căreia este deschisă 

procedura insolvenţei din dosarul nr. 9465/101/2012 al Tribunalului Mehedinţi, din acest motiv nefiind 

îndeplinite, de pildă, condiţiile prevăzute de art. 3 pct. 8, art. 100, art. 116-120 din Legea nr. 85/2006 

consolidată.

b. A identificat o propunere exprimată de către alt subiect civil decât debitoarea asupra averii căreia este 

deschisă procedura insolvenţei în dosarul nr. 9465/101/2012 al Tribunalului Mehedinţi, din acest motiv 

nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 100 din Legea nr. 85/2006, consolidată. Potrivit textului 

legal invocate, votul asupra planului de reorganizare trebuie să fie exprimat în cadrul dosarului 

8287/30/2012, de către creditorii îndreptăţiţi (care îndeplinesc, în raport cu averea societăţii Confort SA, 

condiţiile expuse la art. 3 pct. 8 din Legea nr. 85/2006 consolidată). In acest context este de remarcat că 

debitoarea asupra averii căreia este deschisă procedura insolvenţei în dosarul nr. 9465/101/2012 nu are 

drept de vot, în cadrul dosarului nr. 8287/30/2012, asupra planului de reorganizare propus de societatea 

Confort SA, conform art. 64 alin. 5 din Legea insolvenţei şi tabelului definitiv (este titularul unei creanţe 

sub condiţie asupra averii societăţii Confort SA).

c. Conform legislaţiei societare, creditorii nu pot substitui lipsa voinţei juridice a acţionarilor debitoarei 

asupra averii căreia este deschisă procedura insolvenţei din dosarul nr. 9465/101/2012 al Tribunalului 

Mehedinţi.;

4. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movila, în calitate de Director Adjunct 

Direcţie Direcţia Recuperare Credite Persoane Juridice şi prin dna. Cristina Beraru, în calitate de Şef 

Departament Workout Persoane Juridice, care deţine o creanţă în procent de 6,21211% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 26757/25.08.2015, prin care 

precizează: Piraeus Bank Romania SA votează pentru respingerea planului de reorganizare propus de 

debitoarea SC Confort SA, prin administrator special (societate la care SC C&C MH Confort SRL are 

calitatea de acţionar).

Hotărâri:

Se constată că, Adunarea Creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL, convocată pentru data 

de 26.08.2015 ora 1330, cu un procent de 61,27353% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv cu un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct 
de vedere în scris, hotărăşte: votează împotriva planului de reorganizare propus de către debitoarea 

Confort SA, prin administrator special; (societate la care SC C&C MH Confort SRL are calitatea
de acţionar). __________________________________________________________________________________

Număr de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în şapte (7) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorii 

prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, 1 exemplar pentru lichidatorul judicjfar şi 1 

exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. /



Semnături:
Lichidatori judiciari asociaţi:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(n u m e  şi p re n u m e le  re p rez en ta n tu lu i 

A d m in is tra to ru lu i/l ic h id a to ru lu i)

CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL
prin .POPESCU EM IL..................................
(n u m e le  şi p ren u m e le  rep rez en ta n tu lu i 

A d m in is tra to ru lu i/l ic h id a to ru lu i)

(se m n |t j irS ;ş r^ ta m p ilă )

Popescu Aurel
(n u m e  şi p ren u m e) (în  ca lita te  de )

Alexandru Georgescu 

Marius Nae
(n u m e  şi p ren u m e)

Adriana Laura Nesculescu 

Râul Nicodim 

Remus Rusu
(n u m e  şi p ren u m e )

Pentru creditori:

delegat Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
(s e m n ă tu ră  şi ş tam p ilă )

Claudiu Ciocîrlan
(n u m e  şi p ren u m e )

Director Regional BRD GSG SA 

Manager Relaţii Clienţi BRD GSG SA
(în  ca lita te  d e )

Şef Departament BCR SA 

Manager Recuperare BCR SA 

Consilier juridic BCR SA
(în  c a lita te  de )

punct de vedere scris
( s e m n ă tu ră  şi ş tam p ilă )

punct de vedere scris
( s e m n ă tu ră  şi ş tam p ilă )

director EximBank SA, atât în nume si cont propriu, 

cât si în numele si contul Statulu român
(în  c a lita te  d e )

punct de vedere scris
(se m n ă tu ră  şi ş tam p ilă )

Piraeus Bank Romania SA
(n u m e  şi p ren u m e)

Director Adjunct Direcţie Bogdan Movila

Şef Departament Cristina Beraru punct de vedere scris
(în  c a lita te  d e )  ( s e m n ă tu ră  şi ş tam p ilă )

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA  

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC C& C MH CONFORT SRL 

desfăşurată astăzi, 26.08.2015,ora 13:30 la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL în 

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

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

1.

D.G.R.F.P. C ra iova- 

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat

BRD Groupe Societe 

Generale SA

Alexandru Georgescu 

Marius Nae

Director Regional 

Manager Relaţii 

Clienţi

punct de vedere 

scris

Banca Comercială Română Adriana Laura Şef departament punct de vedere



SA Nesculescu 

Râul Nicodim

Marius Iulian 

Armegioiu

Manager

Recuperare

consilier juridic

scris

4. Eximbank SA

Claudiu Ciocîrlan 

Marius-Iulian 

Armegioiu

Director 

Şef departament 

recuperare creanţe

punct de vedere 

scris

5. Piraeus Bank Romania SA

Bogdan Movila 

Cristina Beraru

Director Adjunct 

Direcţie 

Şef Departament

punct de vedere 

scris


