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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 

Nr. 1140/01.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 10265/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II- a Civilă, Judecător-sindic Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00.  
3. Debitor: SC CCW Proiect SRL, cod de identificare fiscală 17900171, sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/2769/2005. 
4. Lichidator judiciar - societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract - Yna Consulting SPRL, 
cod de identificare fiscală RO 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, 
str. Mărășești, nr. 18, jud. Mehedinți, Tel-Fax 0252/328293, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu 
și Consultant Insolvenţă SPRL, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cod de identificare 31215824, tel. 0745.267.676, fax: 0256/220.827, Adresa web: 
www.consultant-insolventa.ro, e-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract - Yna Consulting SPRL și 
Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CCW Proiect SRL, în temeiul art. 20 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, comunică: Raportul lunar privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate 
din fondurile existente în averea debitoarei SC CCW Proiect SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 

administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei  

SC CCW Proiect SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite 
Număr dosar: 10265/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II - a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar - societăți profesionale de practicieni în insolvență asociați prin contract - Consultant Insolvență 
SPRL și Yna Consulting SPRL. 
Debitor: SC CCW Proiect SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
I. Referitor la disp. art. 21 din Legea 85/2006. Raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7028/04.04.2018.  
II. Referitor la situația creanţelor de încasat ale debitorului SC CCW Proiect SRL. În prezent, SC CCW Proiect SRL, 
are de încasat următoarele creanțe: 
- Împotriva debitoarei SC C&C MH Confort SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, sediul social în Timişoara, str. 
Enric Baader, nr. 11, judeţul Timiş, cod de identificare fiscală 1833467, J35/729/1991, CCW Proiect SRL deține o 
creanță în sumă de 44.665,79 lei înscrisă în Tabelul definitiv consolidat rectificativ nr. IV al creanțelor cu rang de 
creanţă chirografară. Procedura de faliment a debitoarei SC C&C MH Confort SRL face obiectul dosarului nr. 
9465/101/2012, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, având ca termen de judecată 11.12.2017. La termenul de judecată 
din data de 11.12.2017, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 12.03.2018, în vederea 
continuării procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile rămase în patrimoniul debitoarei. 
Lichidatorul judiciar a formulat şi a comunicat prin e-mail adresa nr. 1588/21.11.2017 prin care a solicitat debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL să comunice subscrisei dacă există posibilitatea recuperării creanţei chirografare în cuantum de 
44.665,79 lei înscrisă în Tabelul definitiv consolidat rectificativ nr. IV al creanțelor.  
Societatea C&C MH Confort SRL prin lichidator judiciar a comunicat următorul răspuns: raportat la valoarea bunurilor 
existente în patrimoniul SC C&C MH Confort SRL nevalorificate până în prezent, la cuantumul creanțelor de încasat de 
la societățile din grup, dar și la cererile de antrenare a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale societății, 
pentru pasivul rămas neacoperit, existente pe rolul instanțelor de judecată și nesoluționate încă, apreciem că există 
posibilitatea încasării creanței dvs. înscrisă în tabelul definitiv consolidat rectificat nr. IV al creanțelor împotriva averii 
SC C&C MH Confort SRL. La termenul din data de 12.03.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată 
stabilit în data de 11.06.2018, în vederea continuării procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor rămase în 
patrimoniul debitoarei şi soluţionarea dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 
- Împotriva debitoarei SC Izometal – Magellan SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, sediul social în Drobeta 
Turnu Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 11, camera 2, Judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 66333111, 
J25/276/2012, SC CCW Proiect SRL deține o creanță în sumă de 979.803,29 lei înscrisă în Tabelul preliminar 
rectificativ nr. V al creanțelor, cu rang de creanţă chirografară. Dosarul nr. 6902/101/2012 având ca obiect procedura de 
faliment a SC Izometal – Magellan SRL,  a fost înaintat la Tribunalul Specializat Mureş, potrivit soluţiei ICCJ, conform 
Încheierii finală din data de 17.10.2016 pronunțată de Tribunalul Mehedinți. Cauza s-a amânat pentru termenul de 
judecată din data de 07.02.2018. Lichidatorul judiciar a formulat şi a comunicat prin e-mail adresa nr. 1587/21.11.2017 
prin care a solicitat debitoarei SC Izometal - Magellan SRL să comunice subscrisei dacă există posibilitatea recuperării 
creanţei chirografare în cuantum de 979.803,29 lei înscrisă în Tabelul preliminar rectificativ nr. V al creanțelor. 
Societatea Izometal-Magellan SRL prin lichidator judiciar a comunicat următorul răspuns: s-a procedat la întocmirea 
situației privind creanțele pe care SC Izometal-Magellan SRL le are de încasat de la debitori diverși, rezultând o sumă 
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totală de 1.563.427.071,66 lei, precum și o situație privind bunurile mobile și imobile și gradul de îndestulare al 
creditorilor SC Izometal-Magellan SRL, estimând faptul că masa credală (în cuantum de 766.666.972,13 lei) va fi 
îndestulată în proporție de 100%, implicit și creanța deținută de către SC CCW Proiect SRL. La termenul de judecată 
din data de 07.02.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 30.05.2018, pentru 
continuarea demersurilor în procedură şi valorificarea bunurilor debitoarei. 
 - Împotriva debitoarei Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite, sediul 
social în Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 1, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 10882752, 
J25/282/1998, SC CCW Proiect SRL deține o creanță în sumă de 1.000.000,00 lei înscrisă în Tabelul definitiv al 
creanțelor cu rang de creanţă chirografară cu drept de vot. Procedura de faliment a debitoarei face obiectul dosarului nr. 
9089/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, având ca termen de judecată 22.03.2018. 
Lichidatorul judiciar a formulat şi a comunicat prin e-mail adresa nr. 1650/11.12.2017 prin care a solicitat debitoarei SC 
Izometal - Magellan SRL să comunice subscrisei dacă există posibilitatea recuperării creanţei chirografare în cuantum 
de 1.000.000,00 lei înscrisă în Tabelul preliminar de creanţe. Până la data prezentului raport, reprezentanţii debitoarei 
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare SA nu au răspuns solicitării comunicate de către subscrisa. La termenul de 
judecată din data de 22.03.2018, se acordă termen, stabilit în data de 28.06.2018, pentru continuarea procedurii, 
definitivarea rapoartelor de evaluare, valorificarea bunurilor, respectiv reprezentarea intereselor în dosarele aflate pe 
rolul instanţelor. 
 - Împotriva debitoarei SC Confort SA, sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 11, judeţul Timiş, cod de 
identificare fiscală 1833467, J35/729/1991, SC CCW Proiect SRL este înscris cu o creanță în sumă de 1.786.127,83 lei 
(suma solicitată fiind de 54.735.988 lei), înscrisă în Tabelul definitiv al creanțelor cu rang de creanţă chirografară sub 
condiţie, deoarece creditorul este garant în contractul de credit dintre banca Piraeus Bank România şi SC Confort SA. 
Prin intermediul Sentinței nr. 272/25.02.2016 pronunțată de judecătorul-sindic în dosarul nr. 8287/30/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Timiș, a fost deschisă procedura de faliment împotriva SC Confort SA. Menționăm faptul că, între SC 
CCW Proiect SRL și  SC Confort SA nu au existat relații comerciale după data de 21.09.2012 – data deschiderii 
procedurii generală de insolvență împotriva SC Confort SA și data de 25.02.2016 – data întrării în procedura de 
faliment, astfel că nu a fost necesară depunerea unei declarații de creanță din partea CCW Proiect SRL pentru a fi 
înscrisă în tabelul suplimentar de creanțe. Procedura de faliment a debitorului SC Confort SA face obiectul dosarului nr. 
8287/30/2012 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având ca termen de judecată 03.11.2017. La termenul de judecată din 
data de 03.11.2017, cauza se amână pentru următorul termen de judecată din data de 08.02.2018, pentru continuarea 
procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun. Lichidatorul judiciar a formulat şi a comunicat prin e-mail adresa 
nr. 1589/21.11.2017 prin care a solicitat debitoarei SC Confort SA să comunice subscrisei dacă există posibilitatea 
recuperării creanţei chirografare înscrisă sub condiţie în cuantum de 54.735.988 lei, respectiv a creanţei chirografare cu 
drept de vot în cuantum de 1.786.127,83 lei înscrisă în Tabelul definitiv al creanțelor. Urmare a solicitării comunicate 
de subscrisa, prin adresa nr. 1374/28.11.2017, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Confort SA Expert SPRL, a 
comunicat faptul că disponibilităţile existente la debitoarea SC Confort SA nu acoperă integral creanţele având ordinea 
de plată prevăzută la art. 123 pct. 3 din Legea nr. 85/2006. De asemenea, raportat la faptul că bunurile negarantate 
deţinute de debitoarea Confort SA au fost valorificate, lichidatorul judiciar al debitorului a apreciat că nu există 
posibilitatea efectuării de distribuiri către creditorii având ordinea de plată prevăzută la art. 123 pct. 7 din Legea nr. 
85/2006 şi implicit către creditorul CCW Proiect SRL. La termenul de judecată din data de 08.02.2018, se amână cauza 
pentru termenul de judecată fixat în data de 22.02.2018, pentru continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor ce se 
impun. Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 24.05.2018. La termenul de judecată din data de 
24.05.2018 se amână cauza pentru următorul termen de judecată din data de 13.09.2018. La termenul de judecată din 
13.09.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată din data de 06.12.2018. 
III. Situația litigiilor privind debitoarea SC CCW Proiect SRL 
1. Dosar penal nr. 5181/P/2014/VT. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de 
Poliție al Județului Timiș instrumentează dosarul penal cu nr. 5181/P/2014/VT format în data de 09.03.2016. Acest 
dosar are la bază plângerea penală depusă de numitul Cornu G. împotriva Piraeus Bank și a subscrisei. În vederea 
soluționării acestui dosar penal, instituția menționată anterior a solicitat lichidatorului judiciar să comunice informații 
privind valorificarea imobilului din localitatea Dumbrăvița, nr. cad. 279-280/a/2/1 – 2/4 asupra căruia Piraeus Bank 
avea un drept de ipotecă urmare a obligației de garantare asumată de debitoarea CCW Proiect SRL față de Izometal – 
Magellan SRL, evaluarea acestui bun imobil, dacă s-au formulat contestații de către Cornu G. sau alte persoane 
interesate. S-au solicitat încheierile judecătorului-sindic prin care acesta a aprobat etapele de valorificare a imobilului 
precizat sau a soluționat eventualele contestații, și hotărârile Adunării creditorilor, procesele-verbale și rapoartele de 
activitate întocmite de lichidatorul judiciar, prin care acesta a adus la cunoștința creditorilor, judecătorului-sindic și 
reprezentanților debitoarei, etapele valorificării bunului.  
2. Dosar nr. 27743/325/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca părți: SC C&C Izometal prin lichidator 
judiciar în calitate de reclamant și SC CCW Proiect SRL prin lichidator judiciar în calitate de pârât. Obiectul litigiului 
este constatare nulitate act. La termenul de judecată din data de 06.06.2017, prin intermediul Hotărârii nr. 5801/2017 s-a 
admis acțiunea formulată de către SC C & C Izometal SRL prin lichidator judiciar. S-a  constatat nulitatea absolută a 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 4/01.06.2010 încheiat între SC C&C Izometal SRL, reprezentată legal de către 
administrator Cornu G., în calitate de vânzător şi SC Ccw Proiect SRL reprezentată legală de către Caraiman Lucian, în 
calitate de cumpărător. S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor subsecvente a contractului de vânzare-
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cumpărare nr. 4/01.06.2010, respectiv: - factura cu nr. 10 având menţionat la rubrica Cumpărător pe SC CCW Proiect 
SRL iar la rubrica Denumirea produselor sau a serviciilor Avans marfa conform contract, valoarea totala a facturii a fost 
de 438.420,99 lei (368.421,00 lei + 69.999,99 lei TVA), - Contractul de vânzare-cumpărare creanţa nr. 48k din 
30.04.2011, prin care SC C&C Izometal SRL a vândut către SC Izometal Magellan SRL, creanţa pe care o deţinea faţă 
de SC CCW Proiect SRL, valoarea totală a creanţei cedate era de 438.420,99 lei, aceasta a fost vânduta la valoarea de 
3.500 lei, - Notele contabile din data de 29.06.2012 prin care au fost stornate articolele contabile înregistrate conform 
contractului de vânzare-cumpărare creanţa nr. 48k din 30.04.2011, -Articolul contabil 4111 Clienţi, analitic SC CCW 
Proiect SRL - 419 Clienţi creditori cu suma de - 368.421,00 lei întocmit în data de 30.06.2012, -Nota contabilă 1171 
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită - 2071 Fond comercial pozitiv cu suma 
de -83.271.079,93 lei. S-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare 
nr. 4/01.06.2010.  
3. Dosar nr. 410/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, având ca obiect plângere soluţii de 
neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) dosar nr. 111/D/P/2016, petent fiind Cornu G.. În baza art. 341 al. 6 lit. 
a C. Proc. Pen. La termenul de judecată din data de 10.04.2017, s-a respins plângerea formulată de petentul Cornu G., 
împotriva ordonanței nr. 111D/P/2016 din data de 28.11.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție – DIICOT Biroul Teritorial Mehedinți. S-au menținut în întregime dispozițiile ordonanței atacate. În temeiul art. 
275 alin. 2 C. Proc. Pen., instanță a obligat petentul la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 200 lei. 
IV. Referitor la disp. art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL în data de 10.09.2018, la ora 14:00, la sediul din localitatea 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea raportului de activitate cu privire la situaţia creanţelor de recuperat precum şi a măsurilor întreprinse 
de lichidatorul judiciar al debitoarei SC CCW Proiect SRL 
(2). Aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor de recuperat prezentate la punctul 1 de pe ordinea de zi 
(3). Avansarea de sume necesare continuării procedurii 
(4). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea închiderii procedurii de faliment a debitoarei SC CCW Proiect 
SRL.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL a fost publicat în BPI nr. 
15820/24.08.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/03/Convocare-SC-CCW-Proiect-SRL-10.09.2018.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC CCW Proiect SRL din data de 
10.09.2018, ora 14:00, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15863/27.09.2018 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/Raport-activitate-AGC-
10.09.2018-SC-CCW-Proiect-SRL1.pdf. Conform Procesului-verbal nr. 1039/10.09.2018, La şedinţa Adunării 
Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Timișoara, Serviciul 
Juridic, creditor ce deţine un procent de 0,002 % din totalul masei credale şi un procent de 0,003% din totalul creanțelor 
prezente sau care au transmis punct de vedere în scris cu rang de creanță bugetară respectiv, un procent de 1.113 % din 
totalul masei credale şi un procent de 1.248% din totalul creantelor prezente sau care au transmis punct de vedere în 
scris cu rang de creanță garantată a comunicat  punct de vedere scris nr. 242.113/2014/6.09.2018 transmis prin poșta 
electronică în data de 07.09.2018. 
Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, lichidatorul judiciar constată că se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1039/10.09.2018  a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
16759/11.09.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/03/Proces-verbal-al-AGC-din-10.09.2018-SC-CCW-Proiect-SRL.pdf.  
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 20.09.2018, cu aceeași 
ordine de zi, convocatorul fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16776/11.09.2018 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/Convocare-AGC-SC-
CCW-Proiect-SRL-in-data-de-20.09.2018.pdf. Conform Procesului-verbal nr. 1097/20.09.2018, La şedinţa Adunării 
Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Timișoara, Serviciul 
Juridic, creditor ce deţine un procent de 0,002 % din totalul masei credale şi un procent de 0,003% din totalul creanțelor 
prezente sau care au transmis punct de vedere în scris cu rang de creanță bugetară respectiv, un procent de 1.113 % din 
totalul masei credale şi un procent de 1.248% din totalul creantelor prezente sau care au transmis punct de vedere în 
scris cu rang de creanță garantată a comunicat  punct de vedere scris nr. 242.113/2014/12.09.2018 transmis prin poșta 
electronică în data de 13.09.2018. Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun 
creditor, și nefiind comunicat niciun punct de vedere, lichidatorul judiciar constată că se află în imposibilitate de a 
adopta o decizie. Procesul-verbal nr. 1097/20.09.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr. 17628/24.09.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/proces-verbal-AGC-SC-CCW-Proiect-SRL-din-data-de-20.09.2018.pdf.  
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Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 28.09.2018, cu aceeași 
ordine de zi, convocatorul fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17582/21.09.2018 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/convocare-AGC-SC-
CCW-Proiect-SRL-din-data-de-28.09.2018.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1136/28.09.2018, La şedinţa Adunării Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL au 
transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Timișoara, Serviciul 
Juridic, creditor ce deţine un procent de 0,002 % din totalul masei credale şi un procent de 0,003% din totalul creanțelor 
prezente sau care au transmis punct de vedere în scris cu rang de creanță bugetară respectiv, un procent de 1.113 % din 
totalul masei credale şi un procent de 1.248% din totalul creantelor prezente sau care au transmis punct de vedere în 
scris cu rang de creanță garantată a comunicat  punct de vedere scris nr. 242.113/2014/24.09.2018 transmis prin poșta 
electronică în data de 25.09.2018. 
Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun punct de vedere, lichidatorul judiciar constată că se află în imposibilitate de a adopta o decizie. Procesul-verbal 
nr. 1136/28.09.2018 a fost depus la dosarul cauzei, a fost trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
conform cererii nr. 1137/28.09.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/Proces-verbal-AGC-SC-CCW-Proiect-SRL-din-28.09.2018.pdf 
V. Solicitări adresate judecătorului-sindic, propuneri pentru perioada următoare. Având în vedere că nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat niciun punct de vedere în cadrul celor 
trei ședințe ale Adunării Generale a Creditorilor convocate în data de 10.09.2018, 20.09.2018 și 28.09.2018, Solicităm, 
în mod respectuos, onoratei instanțe, să acorde un nou termen de judecată în vederea reconvocării Adunării Generale a 
Creditorilor SC CCW Proiect SRL pentru exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea închiderii procedurii de 
faliment a debitoarei SC CCW Proiect SRL. 
Lichidator judiciar – societăți profesionale de practicieni în insolvenţă asociate prin contract, Consultant Insolvenţă 
SPRL și Yna Consulting SPRL 


