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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 551 Din data: 16.05.2019 

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. 21 

alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, comunică: Raportul lunar privind descrierea modului de 

îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment a debitorului SC CCW Proiect SRL, astfel întocmit, în anexă, în 

număr de 2 (două) file. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment a debitorului  

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. 

I. Referitor la disp. art. 129 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

Raportul final și Situațiile financiare finale privind debitorul SC CCW Proiect SRL, întocmite în temeiul art. 129 alin. 

(1) din Legea nr. 85/2006, a fost depus la dosarul cauzei și comunicat creditorilor prin publicare în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 7305/10.04.2019. 

 

II. Referitor la dispozițiile instanței cu privire la notele scrise depuse de administratorul special al debitoarei dl. Cornu 

G.  

Urmare depunerii la dosarul cauzei în data de 12.02.2019 a adresei formulată de dl. Cornu G., vă comunicăm 

următoarele: 

- Referitor la extrasul din BPI nr. 1713/28.01.2019 menționat în notele scrise/adresa de informare de dl. Cornu G.: 

Vă comunicăm că în cadrul BPI nr. 1713/28.01.2019 a fost publicat Raportul de activitate întocmit conform art. 21 alin. 

(1) din Legea nr. 85/2006 pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL și cuprinde descrierea privind modul de 

îndeplinire a atribuțiilor exclusiv în procedura de faliment a societății debitoare C& MH Confort SRL, ci nu a debitoarei 

SC CCW Proiect SRL. 

 

- Referitor la extrasul din BPI nr. 1782/29.01.2019 menționat în notele scrise/adresa de informare de dl. Cornu G.: 

Vă comunicăm că în cadrul BPI nr. 1782/29.01.2019 a fost publicată Decizia A.J.F.P. Timiș nr. 205/18.12.2018 depusă 

la dosarul nr. 3060/30/2018 având ca obiect procedura de insolvență a SC Group Met-Car SRL, această decizie 

referindu-se exclusiv la procedura de insolvență SC Group Met-Car SRL, neprezentând nicio relevanță în cadrul 

procedurii de faliment a SC CCW Proiect SRL. 

 

- Referitor la prestațiile lunare ale consilierului juridic menționate în notele scrise de dl. Cornu G.: 

Vă comunicăm că în cadrul procedurii de faliment a debitorului SC CCW Proiect SRL nu au fost și nici nu sunt 

efectuate prestații lunare de către un consilier juridic angajat. 

De asemenea, în cadrul procedurii de faliment a SC CCW Proiect SRL nu au fost achitate din fondurile bănești ale 

debitoarei onorarii către un consilier juridic, fondurile bănești existente în contul unic de insolvență al debitoarei 

obținute din valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei au fost distribuite exclusiv conform Planul de distribuire 

între creditori al debitoarei SC CCW Proiect SRL nr. 1/28.07.2014 şi Raportul privind fondurile obţinute din lichidare şi 

din încasare de creanţe nr. 1/28.07.2014, aprobare prin Hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect 

SRL nr. 1462 din data de 22.08.2014, fost depusă la dosarul cauzei prin registratura Tribunalului Timiş la data de 

25.08.2014 şi a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15210/27.08.2014, anexate și Raportului final 

și Situațiilor financiare finale privind debitorul SC CCW Proiect SRL, depuse la dosarul cauzei în data de 10.04.2019. 

Astfel, notele scrise de petentul Cornu G. nu conțin informații cu privire la procedura de faliment al debitorului SC  

CCW Proiect SRL. 
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III. Solicitări adresate judecătorului-sindic, propuneri pentru perioada următoare. Având în vedere că bunurile din 

averea debitoarei au fost lichidate, nu există creanțe de recuperat și nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii 

falimentului către creditori, respectiv lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei și a comunicat creditorilor prin 

publicare în BPI, Raportul final și Situațiile financiare finale privind debitorul SC CCW Proiect SRL, întocmite în 

conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, solicităm aprobarea raport final însoțit de situațiile 

financiare finale și in temeiul art. 132 alin. (2)  închiderea procedurii de faliment a debitorului SC CCW Proiect SRL, şi 

descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL de orice îndatoriri sau 

responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia. 

Lichidator judiciar – societăți profesionale de practicieni în insolvenţă asociate prin contract, Consultant Insolvenţă 

SPRL și Yna Consulting SPRL 


