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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 80, data emiterii: 28.10.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Adela Barbu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC C&C MH Confort SRL, cod de identificare fiscală 17044001, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. I. 
C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/460/2005. 
4. Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 31215824, 
nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu Emil, cu sediul ales pentru 
comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252/328293. 
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL, reprezentată legal prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentată legal 
prin Popescu Emil, societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
SC C&C MH Confort SRL conform sentinţei nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, 
Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9465/101/2012, în temeiul art. 122 alin. 1 din 
Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi 
planul de distribuire între creditori nr. 7, astfel întocmite, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 7 pentru 
debitorul SC C&C MH Confort SRL 

Nr. 80, data emiterii: 28.10.2016 
Număr dosar: 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Adela Barbu 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC C&C MH Confort SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 16.06.2016-26.09.2016, s-au valorificat următoarele 
bunuri mobile şi imobile, proprietatea SC C&C MH Confort SRL: 
- La licitaţia oragnizată în data de 20.07.2016, a fost valorificat bunul imobil *Teren+construcţii respectiv Hala P magazin 
(1146 mp) si platforma betonata situate în com. Dumbrăviţa, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) judeţul Timiş, inscrisa in CF 400174, nr. cadastral Cc 215/9, suprafaţă totala: 2354 mp* la pretul de 
765.824,10 lei, imobil grevat de sarcini în favoarea Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al 
Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL. 
- De asemenea, au fost valorificate bunuri mobile, reprezentând unelte, mobilier, etc., care nu sunt grevate de sarcini. 
Valoarea acestora este în sumă de 6.102,53 lei din care TVA în sumă de 1.017,08 lei. 
Valoarea totală a bunurilor valorificate prin licitaţie, în perioada 16.06.2016-26.09.2016, este în sumă de 771.926,63 lei din 
care TVA în sumă de 1.017,08 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În aceeaşi perioadă s-au încasat disponibilităţi băneşti în 
sumă totală de 41.898,13 lei, din care TVA în sumă de 5.853,81 lei după cum urmează: 
- recuperare creanţe – 2.000,00 lei,  
- încasări clienţi– 38.909,79 lei din care TVA 5.853,81 lei; 
- caiete de sarcini – 750,00 lei 
- încasat dobândă – 238,34 lei. 
Suma totală încasată în perioada 16.06.2016-26.09.2016 este de 813.824,76 lei, din care TVA în sumă de 6.870,89 lei. 
Însumând sumele încasate în perioada 16.06.2016-26.09.2016 în valoare de 813.824,76 lei cu soldul rămas în contul unic de 
insolvenţă, după întocmirea planului de distribuire nr. 6, în sumă de 217.017,63 lei rezultă un disponibil în sumă totală de 
1.030.842,39 lei. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar – Potrivit Încheierii de şedinţă din Camera de Consiliu de la 
10.03.2014, onorariul lichidatorului judiciar a fost stabilit, după cum urmează : onorariu fix de 25.000,00 lei + TVA lunar, 
ce vor fi încasaţi din sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor mobile/imobile din patrimoniul debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL, respectiv a recuperărilor de creanţe şi onorariu de succes în procent după cum urmează: 
- 10% + TVA din sumele obţinute din compensarea creanţelor; 
- 8% + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 100%-75% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de 
evaluare şi aprobată de Adunarea Creditorilor, în interval de 1 (un) an de la data demarării procedurii de valorificare, 
precum şi din compensarea creanţelor; 
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- 7 + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 100%-75% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de 
evaluare şi aprobată de Adunarea Creditorilor, în interval de 2 (doi) ani de la data demarării procedurii de valorificare, 
precum şi din compensarea creanţelor; 
- 6% + TVA din încasări şi valorificări, în cazul valorificării între 75%-50% din valoarea de piaţă menţionată în raportul de 
evaluare şi aprobată de Adunarea Creditorilor, în interval mai mare de 2 (doi) ani de la data demarării procedurii de 
valorificare, precum şi din compensarea creanţelor. 
Având în vedere cele precizate mai sus, onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 10.06.2016 – 09.10.2016 este: 
- onorariul fix lunar este în sumă de 100.000,00 lei exclusiv TVA calculat astfel: 4 luni x 25.000,00 lei = 100.000,00 lei 
exclusiv TVA, 
- onorariul de succes, aferent perioadei 16.06.2016-26.09.2016, este în sumă de 48.417,23 lei exclusiv TVA, calculat astfel: 
806.953,87 lei x 6% = 48.417,23 lei exclusiv TVA. 
Însumând onorariul lunar aferent perioadei 10.06.2016 – 09.10.2016 cu onorariul de succes aferent perioadei 16.06.2016-
26.09.2016, precum şi cu onoariul neachitat conform planului de distribuire nr. 6/15.06.2016, în sumă de 594.799,86 lei 
(exclusiv TVA), rezultă un onorariu total cuvenit lichidatorului judiciar, neachitat, în sumă de 743.217,09 lei la care se 
adaugă un TVA în sumă de 148.643,42 lei, deci un onorariu total de 891.860,51 lei care include TVA. 
Din disponibilul existent urmează a se achita către lichidatorul judiciar un onorariu în sumă de 432.000,00 lei care include 
TVA, rămânând un onorariu care va fi achitat în perioada următoare, pe măsura creării disponibilităţilor băneşti, în sumă de 
459.860,51 lei (include TVA). 
După scăderea onorariului ce urmează a fi achitat către lichidatorul judiciar, rămâne un disponibil în sumă de 598.842,39 
lei. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – După plata 
parţială a onorariului către lichidatorul judiciar, rămâne un disponibil în sumă de 310.842,39 lei, utilizat după cum urmează: 
- plăţi furnizori – 146.338,20 lei din care TVA în sumă de 20.548,97 lei, (servicii pază şi conservare bunuri, evaluări, 
servicii asistenţă juridică, servicii cadastru, anunţuri publicitare, taxe PTTR, cheltuieli energie electrică, alte materiale 
consumabile, etc.); 
- salarii aferente procedurii de faliment – 11.623,00 lei; 
- obligaţii buget aferente procedurii – 12.135,00 lei; 
- comisioane bancare – 237,52 lei; 
- impozit buget local – 1.636,00 lei; 
- 2% fond lichidare – 16.139,00 lei. 
Total cheltuieli procedură: 188.108,72 lei. 
Scăzând din disponibilul rămas în sumă de 598.842,39 lei cheltuielile de procedură aferente perioadei în sumă de 
188.108,72 lei, rezultă un disponibil în sumă de 410.733,67 lei, din care propunem a fi distribuită suma de 288.000,00 lei 
către creditorul garantat Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin 
mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL. 
5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 122.733,67 lei pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 7 
Număr dosar 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Barbu Adela. 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC C&C MH Confort SRL 

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

rămasă nedistribuită 
Sumă distribuită Observaţii 

1. Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de 
cesionar în drepturi al Banca Comercială 
Română SA, prin mandatar Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL 

108.895.454,21 lei 288.00,00 lei  

 Total sume distribuite  288.000,00 lei  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 122.733,67 lei, disponibil care 
urmează a fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare. 
Termen procedural: 31.10.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 


