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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 

Nr. 420 Din data: 09.04.2019 

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. N. 

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. 129 

alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, comunică: Raportul final însoțit de situațiile financiare 

finale privind debitorul SC CCW Proiect SRL, întocmit conform art. 129 alin. (1) din Legea nr. 85/2006,  astfel 

întocmit, în anexă, în număr de 17 (șaptesprezece) file. 

Raport final și situații financiare finale privind debitorul SC CCW PROIECT SRL, întocmite în temeiul art. 129 

alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

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. 33 alin. (6) și art. 20 din Legea nr. 85/2006 

Prin Încheierea comercială nr. 2435 din 16.11.2012 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 10265/30/2012, s-a 

admis cererea formulată de către debitoarea SC CCW Proiect SRL, și în temeiul art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, 

s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL, respectiv a fost 

numit în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență CII Popescu Emil și YNA Consulting 

SPRL. 

În temeiul art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență 

împotriva SC CCW Proiect SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17034/26.11.2012. 

Deschiderea procedurii de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul 

Naţional din data de 26.11.2012.  

De asemenea, deschiderea procedurii de insolvenţă a fost comunicată creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL cu 

confirmare de primire la data de 29.11.2012.  

În data de 26.11.2012, au fost comunicate personal sub semnătură de primire, notificări privind deschiderea procedurii 

de insolvenţă, atât către administratorul societar, cât şi la sediul societăţii debitoare, prin care administratorul judiciar a 

solicitat să i se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 28 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.  

Administratorul judiciar, cu adresa nr. 433/26.11.2012 s-a adresat Primăriei Timişoara, prin care a solicitat să i se 

comunice dacă debitoarea, figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul localităţii Timişoara.  

În vederea desemnării administratorului special în temeiul art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, administratorul judiciar a convocat Adunarea Asociaţilor debitoarei SC CCW Proiect SRL, 

având următoarea ordine de zi: ,,Desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) 

din Legea nr. 85/2006”, şedinţa urmând să aibă loc la data de 07.12.2012, ora 14:00. Convocarea Adunării Asociaţilor a 

fost comunicată celor trei asociaţi ai debitoarei SC CCW Proiect SRL prin scrisori recomandate cu confirmare de 

primire. La data de 07.12.2012, ora 14:00 a avut loc şedinţa adunării asociaţilor având ordinea de zi: ,,Desemnarea 

administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006”, la care s-a prezentat 

doar asociatul Waari G., prin împuterniciţi. Datorită faptului că nu s-a întrunit cvorumul de participare prevăzut în Actul 

Constitutiv al SC CCW Proiect SRL, cât şi datorită faptului că împuternicirile reprezentanţilor asociatului Waari G. nu 

au fost legale, respectiv nu au fost încheiate în formă autentică, Adunarea Asociaţilor din cadrul SC CCW Proiect SRL, 

a fost reprogramată pentru data de 11.12.2012, ora 11:00, cu aceeaşi ordine de zi. La data de 11.12.2012, ora 11:00 a 

avut loc şedinţa adunării asociaţilor având la ordinea de zi: ,,Desemnarea administratorului special, având atribuţiile 

prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006”, la care s-au prezentat cei trei asociaţi, respectiv, d-nul Cornu G., d-nul 

Caraiman L.N. şi d-nul Waari G - prin împuterniciţi. Asociaţii prezenţi au hotărât să desemneze ca administrator special 

al debitoarei SC CCW Proiect SRL pe d-nul Cornu G. 

După deschiderea procedurii de insolvenţă au fost ridicate de către societăţile de leasing maşini şi utilaje ce făceau 

obiectul contractului de leasing după cum urmează:  

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. 

inv. 

Valoare 

achiziţie 

Observaţii Împuternicit 

firmă leasing 

Proces verbal 

ridicare 
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1. Autobetoniera MAN TGA 

35.360 B-87-

ZCG,SS15629 

1 376.380,83 Contract leasing 

Unicredit 

59187/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 21.11.2012 

2. Autobetonieră MAN TGA 

35.360 - B-87-ZBJ, SS 

15414 

2 376.380,83 Contract leasing 

Unicredit 

59187/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 21.11.2012 

3. Autobetonieră MAN TGA 

35.360- B-87-ZCI, SS 

15626 

3 376.380,83 Contract leasing 

Unicredit 59187 

/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 21.11.2012 

4. Autopompă cu mixer 

beton, B-93-

MZN,SS.96842 

4 992.610,00 Contract leasing 

Unicredit 

59194/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 21.11.2012 

5. Utilaj multifuncţional 

telescopic JCB 540-170 

SWAY,SS.508682 

5 329.657,68 Contract leasing 

Unicredit 

59201/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

ridicat (lipsă PV) 

6. Utilaj multifuncţional 

telescopic JCB 540-

170SWAY, 425403 

6 329.657,68 Contract leasing 

Unicredit 

59201/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

ridicat (lipsă PV) 

7. Încarcator Frontal JCB 

436EZX CUPA M.C 

7 391.955,21 Contract leasing 

Unicredit 

59200/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

ridicat (lipsă PV) 

8. Macara Turn Jaso J47NS 

6 blocuri de testare 

8 437.877,31 Contract leasing 

Unicredit 

59205/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

ridicat (lipsă PV) 

9. Macara Turn Jaso J47NS 

8 blocuri de testare 

9 443.412,31 Contract leasing 

Unicredit 

59205/22.05.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

ridicat (lipsă PV) 

10. Autotractor MAN 

TGS26440X4 B-91-WLP, 

S.07915 

10 311.490,18 Contract leasing 

Unicredit 

59204/05.06.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 21.11.2012 

11. Autotractor MAN TGA 

4X2BLS,B-92-

NXG,SS6178 

11 278.226,00 Contract leasing 

Unicredit 

59203/05.06.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 11.12.2012 

12. Autoşasiu MAN TGS 

6X2-2BL cu macara 

HIAB, B-94-VAU,S.8644 

12 440.955,00 Contract leasing 

Unicredit 

59196/05.06.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 22.11.2012 

13. Autoşasiu MAN TGS 

6X2-2BL cu macara 

HIAB, B-90-

MNW,S.8652 

13 440.955,00 Contract leasing 

Unicredit 

59196/05.06.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 2011 

14. Semiremorca Schmitz 

SPR24/L, B-92-

GJG,S.4554 

14 99.630,00 Contract leasing 

Unicredit 

59193/05.06.2008 

Millenium 

Services 

Securites 

PV ridicare din data 

de 2012 

Total 5.625.568,86  

De asemenea, la data de 06.02.2013, conform datelor din evidenţa contabilă a debitoarei SC CCW Proiect SRL nu au 

rămas maşini şi utilaje neridicate de către societăţile de leasing. 

II. Referitor la disp. art. 20 alin. (1) și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

În temeiul art. 20 alin. (1) și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a întocmit și a depus la 

dosarul cauzei Raportul administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observație din 

perioada generală a debitorului SC CCW Proiect SRL. Raportul a fost publicat în BPI nr. 18299/17.12.2012 și afișat pe 

site-ul administratorului judiciar. Din raport se reține faptul că debitoarea SC CCW Proiect SRL şi-a manifestat intenţia 

de a continua activitatea şi de a propune un plan în vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 94 alin. (1) lit. 

a) din Legea nr. 85/2006. În acest context debitoarea a informat administratorul judiciar că a întocmit şi depus la 

dosarul cauzei declaraţiile pe proprie răspundere prevăzute de art. 28 alin. (1) lit. e), h), j) şi k) din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei. 

III. Referitor la disp. art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a întocmit și a depus 

la dosarul cauzei Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență pentru debitorul 

SC CCW Proiect SRL. Raportul a fost publicat în BPI nr. 2113/05.02.2013 și afișat pe site-ul administratorului judiciar. 

Din raport se rețin principalele cauze și împrejurări care au adus la starea de încetare de plăți a debitorului SC CCW 

Proiect SRL sunt: 

-lipsa unui plan de afaceri pe termen lung;  
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-au fost achiziţionate utilaje prin leasing care au fost închiriate către SC Confort SA pentru a executa lucrările 

contractate. Din cauza faptului că, SC Confort SA nu a încasat contravaloarea lucrărilor executate a fost nevoită să-şi 

declare insolvenţa. În aceste condiţii SC CCW Proiect SRL a fost la rândul ei nevoită să îşi declare insolvenţa suferind 

daune în valoare de 136.214,00 lei cu care s-a înscris la masa credală a SC Confort SA;  

-nivelul ridicat al cheltuielilor indirecte se datorează amortizării mijloacelor fixe incluse pe cheltuieli, utilajele nefiind 

utilizate la adevarata lor putere de a produce; 

-s-au efectuat cheltuieli foarte mari cu contractele de leasing – au fost achizitionate mijloace de transport pentru care nu 

s-au achitat la zi ratele;  

-devalorizarea monedei nationale a condus la efectuarea unor cheltuieli suplimentare ca urmare a faptului ca toate 

contractele de leasing au fost incheiate in valuta, conducand la plata unor sume suplimentare provenite din diferenta de 

curs nefavorabila existenta intre data incheierii contractului si data efectuarii platilor. În urma verificarii documentelor 

contabile puse la dispoziție nu au fost constatate fapte care să conducă la antrenarea răspunderii potrivit art. 138 din 

Legea nr. 85/2006 a administratorului societar sau a altor persoane, întrucât administratorul judiciar nu a identificat 

persoane vinovate de ajungerea societății în insolvenţă. 

IV. Referitor la disp. art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la 

masa credală. Au fost verificate cererile de creanţă în conformitate cu art. 66 din Legea nr. 85/2006, după care s-a 

procedat la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL. Tabelul 

preliminar al creanţelor a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 18.01.2013, fiind publicat şi în BPI nr. 

1238/23.01.2013. De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor întocmit a fost comunicat pe adresele de e-mail sau pe 

numerele de fax către toţi creditorii înscrişi în tabel. Întrucât au existat creditori a căror creanţă au fost înscrise sub 

condiţie, administratorul judiciar, a comunicat acestor creditori, conform disp. art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, 

notificări privind sumele înscrise în tabelul preliminar sub condiţie şi motivele, prin scrisori recomandate cu, confirmare 

de primire. Prin aceste notificări, administratorul judiciar adus la cunoştinţă că, potrivit art. 73 alin. (1) din Legea nr. 

85/2006, debitorul, creditorul şi orice altă persoană interesată pot formula contestaţii împotriva tabelului preliminar al 

creanţelor.  

S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a mai fost depusă o cerere de creanţă de către creditorul Unicredit 

Leasing Corporation IFN SA, după care administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar rectificat al creanţelor în 

care a înscris şi creanţa Unicredit Leasing Corporation IFN SA. Tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva 

debitoarei SC CCW Proiect SRL a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 23.01.2013. Deoarece creanţa 

creditorului Unicredit Leasing Corporation IFN SA a fost înscrisă sub condiţie, administratorul judiciar, a comunicat 

acestui creditor, potrivit art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, notificarea privind suma înscrisă în tabelul preliminar 

rectificat al creanţelor sub condiţie şi motivele, pe adresa de e-mail a acestuia.  

Tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL a fost publicat în BPI nr. 

1307/23.01.2013 și afișat pe site-ul administratorului judiciar. 

V. Referitor la disp. art. 13 și art. 14 din Legea nr. 85/2006 

La data de 25.01.2013, ora 12:00 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL SRL, având 

următoarea ordine de zi:  

„(1). Prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006. 

(2). Alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) 

din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

(3). Confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic conform încheierii nr. 2435/2012 din 

şedinţa publică din data de 16.11.2012 în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, teza 

ultimă. 

(4). Stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului 

SC CCW Proiect SRL”. 

 Cu privire la punctele de pe ordinea de zi Adunarea creditorilor prezenţi, precum şi cei care şi-au exprimat un punct de 

vedere în scris, cu majoritate, a hotărât următoarele:  

(1). A aprobat rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei;  

(2). A ales Comitetul Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL, format din următorii creditori: ANAF Timiş – 

creanţă bugetară; Unicredit Leasing Corporation IFN SA – creanţă chirografară; Cornu G. - creanţă chirografară; SC 

MCT Media SRL – creanţă chirografară; Caraiman L. N. – creanţă chirografară.  

Adunarea Creditorilor ia act de desemnarea în calitate de Preşedinte al Comitetului Creditorilor pe creditorul 

chirografar Cornu G.  

(3). Cu majoritate de 94,605 % din totalul creditorilor care şi-au exprimat un punct de vedere în scris pentru 

confirmarea administratorului judiciar si un procent de 5,395 % care au votat împotriva confirmării administratorului 

judiciar, Adunarea Creditorilor a confirmat administratorul judiciar desemnat provizoriu prin Încheierea comercială nr. 

2435 din data de 16.11.2012, respectiv Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil.  

(4). Cu majoritate de 64,643%, din totalul creditorilor care şi-au exprimat un punct de vedere în scris pentru retribuţia 

administratorului judiciar si cu un procent de 35,357% care au votat împotriva retribuţiei administratorului judiciar, 

Adunarea Creditorilor a stabilit retribuţia administratorului judiciar al debitorului SC CCW Proiect SRL astfel:  
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- pentru perioada de observaţie un onorariu fix lunar de 2.500,00 euro (exclusiv T.V.A.);  

- pentru perioada de reorganizare judiciară un onorariu fix lunar de 2.500,00 euro (exclusiv T.V.A.), precum şi un 

onorariu de succes în procent de 10% (exclusiv T.V.A.) din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de 

modalitatea de recuperare. Procesul verbal al Adunării Creditorilor însoţit de procesul verbal al Comitetului Creditorilor 

şi punctele de vedere primite de la creditori, care au fost consemnate în procesul verbal au fost depuse la grefa 

Tribunalului Timiş în data de 30.01.2013.  

Hotărârea Adunării Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL nr. 1/25.01.2013 a fost depusă la dosarul cauzei și 

publicată în BPI nr. 2111/05.02.2013. 

VI. Referitor la disp. art. 94 și urm. din Legea nr. 85/2006 

Administratorul a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că au fost formulate contestaţii la Tabelul preliminar al 

creanţelor de către creditorii: Piraeus Bank România SA constituind obiectul dosarului asociat nt. 10265/30/2012/a1 şi 

Unicredit Leasing Corporation IFN SA reprezentată prin Avocat Bulboacă şi Asociaţii – constestația făcând obiectul 

dosarului asociat nr. 10265/a2 care au avut termen la data de 18.04.2013. La termenul din data de 18.04.2013, prin 

Hotărârea nr. 890/18.04.2013, respectiv prin Hotărârea nr. 891/18.04.2013, instanţa a admis contestaţiile formulate de 

creditorii Piraeus Bank România SA şi Unicredit Leasing Corporation IFN SA.  

Administratorul judiciar și administratorul special a formult recurs împotriva Hotărârii nr. 890/18.04.2013 și a Hotărârii 

nr. 891/18.04.2013. 

Prin Hotărârea nr. 1740/21.11.2013, instanța a respins recursurile debitoarei prin administrator judiciar și administrator 

special formulate în dosarul asociat nr. 10265/30/2012/a1, iar prin Hotărârea nr. 1625/24.10.2013, instanța a respins 

recursurile debitoarei prin administrator judiciar și prin administrator special formulate în dosarul asociat nr. 

10265/30/2012/a2.  

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului definitiv rectificat al creanţelor împotriva debitoarei SC 

CCW Proiect SRL, care a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16297/08.10.2013 și afișat pe site-ul 

administratorului judiciar. 

VII. Referitor la disp. art. 94 și urm. din Legea nr. 85/2006 

În temeiul art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, SC CCW Proiect SRL a propus un plan de reorganizare care a 

prevăzut achitarea datoriilor sale către creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor.  

La data de 01.03.2013, administratorul special a înregistrat la grefa Tribunalului Timi şi la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș Planul de reorganizare al debitoarei SC CCW Proiect SRL.  

Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4228/08.03.2013 a 

anunţului privind planul de reorganizare, nr. 259, din data de 01.03.2013. Prin anunţul privind planul de reorganizare a 

fost convocată Adunarea Creditorilor având următoarea ordine de zi: „Votarea planului de reorganizare propus de 

către debitorul SC CCW Proiect SRL, prin administratorul special.”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 02.04.2013, 

ora 11:00. De asemenea, planul de reorganizare a fost comunicat creditorilor înscrişi în Tabelul definitiv al creanţelor 

împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL. 

La data de 02.04.2013, ora 11:00 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL. Cu privire 

la punctul de pe ordinea de zi Adunarea creditorilor prezenţi, precum şi cei care şi-au exprimat un punct de vedere în 

scris, a hotărât: două din trei categorii de creanţe prezente sau care şi-a exprimat un punct de vedere în scris, 

respectiv din trei categorii de creanţe înscrise în tabelul definitiv al creanţelor, (categoria creanţe chirografare şi 

creanţe bugetare), au votat pentru aprobarea planului de reorganizare propus de debitoarea SC CCW Proiect 

SRL prin administratorul special. 

Procesul-verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL însoţit de punctele de vedere primite de la 

creditori, care au fost consemnate în procesul verbal, au fost depuse la grefa Tribunalului Timiş în data de 05.04.2013. 

De asemenea, procesul-verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL. 

Hotărârea Adunării Creditorilor nr. a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6188/08.04.2013. 

Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat faptul că a fost formulată contestaţie împotriva 

procesului-verbal al Adunării Creditorilor din data de 02.04.2013 de către creditorii Piraeus Bank România SA şi 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, contestația făcânt obiectul dosarului asociat nr. 10265/30/2012/a3 care 

are termen de judecată la data de 23.05.2013. 

La termenul din datade 03.10.2013 prin Hotărârea nr. 2095/03.10.2013, instanța a respins contestația D.G.R.F.P. Timiș 

ca tardiv formulată, respectiv este respinsă excepția tardivității și a lipsei calității procesuale active referitor la 

contestația formulată de creditorul Piraeus Bank România SA. Este admisă contestația Piraeus Bank România SA, este 

anulat procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor din 02.04.2013 și este dispusă convocarea unei noi adunări 

cu aceeași ordine de zi. 

Potrivit Sentinţei nr. 2095 din data de 03.10.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 10265/30/2012/a3, 

administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Creditorilor, convocată în temeiul art. 17 alin. (2) din 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, şedinţa urmând să aibă loc la data de 28.10.2013, ora 15:00, având la 

ordinea de zi: „Votarea planului de reorganizare propus de debitoarea SC CCW Proiect SRL”.  

Convocarea Adunării Creditorilor nr. 16, din data de 08.10.2013 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr. 16328/09.10.2013. De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost comunicată creditorilor debitoarei la 

adresele de e-mail sau la numerele de fax. 
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La şedinţa Adunării Creditorilor SC CCW Proiect SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data 

de 28.10.2013, orele 15:00, au trimis puncte de vedere scrise următorii creditori:  

1. ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, reprezentată prin dl. Morariu Valentin Pavel, în calitate de Şef 

Serviciu şi prin dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă garantată în procent de 1,11306% 

din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,48516% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei;  

2. Piraeus Bank România SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movilă, în calitate de Director Adjunct Direcţie şi prin dna. 

Diana Boca, în calitate de Şef Serviciu, care deţine o creanţă garantată în procent de 73,83265% din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală, respectiv 98,51484% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei;  

3. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, reprezentată prin dna. Andreea Hlihor, în calitate de avocat, care deţine o 

creanţă chirografară în procent de 9,43908% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 37,92901% din 

totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei.  

Se constată că în Adunarea Creditorilor din data de 28.10.2013, ora 15:00, două din trei categorii de creanţe prezente 

sau care şi-a exprimat un punct de vedere în scris, respectiv din trei categorii de creanţe înscrise în tabelul definitiv 

rectificat al creanţelor, (categoria creanţe garantate şi creanţe chirografare), au votat după cum urmează:  

- categoria creanţelor garantate votează împotriva aprobării planului de reorganizare cu un procent de 100% din totalul 

creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 74,94571% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală;  

- categoria creanţelor chirografare votează pentru aprobarea planului de reorganizare în condiţiile în care se va proceda 

la modificarea planului de reorganizare propus şi al graficului de plăţi ataşat acestuia în funcţie de soluţia pronunţată în 

recursul formulat de administratorii judiciar şi administratorul special obiect al dosarului nr. 10265/30/2012/a2 aflat pe 

rolul Curţii de Apel Timişoara, cu un procent de 37,92901% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv 

cu un procent de 9,43908% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. Administratorul judiciar apreciază că votul 

creditorului chirografar Unicredit Leasing Corporation IFN SA este condiţionat, fiind considerat ca şi vot negativ.  

Procesul-verbal întocmit în data de 28.10.2013, ora 15:00 a fost trimis către Tribunalul Timiş. De asemenea, procesul-

verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, 

Piraeus Bank România SA şi SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA la adresele de e-mail sau la numerele de fax, 

conform dovezilor anexate.  

Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18268/04.11.2013 a 

procesului-verbal nr. 19 din data de 28.10.2013. 

Din cele precizate mai sus se poate constata că planul de reorganizare propus de debitoare, nu a fost acceptat de niciuna 

din categoriile de creanţe constituite în condiţiile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. De asemenea, nu este 

îndeplinită condiţia prevăzută la art. 101 alin. (1) lit. A din Legea nr. 85/2006: „cel puţin jumătate plus una dintre 

categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, dintre cele menţionate la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 

85/2006, acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să 

accepte planul” astfel că acesta nu poate fi confirmat. Având în vedere votul consemnat în procesul verbal al Adunării 

Creditorilor nr. 19/28.10.2013, respectiv de respingere a planului de reorganizare, administratorul judiciar a întocmit 

cerere de ridicare a dreptului de administrare şi intrare în procedura de faliment în baza dispoziţiilor art. 47 alin. (5) şi 

art. 107 alin. (1) A lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

IX. Referitor la disp. art. 108 și urm. din Legea nr. 85/2006 

Urmare întocmirii raportului de către administratorul judiciar prin care se propune intrarea în faliment a debitoarei SC 

CCW Proiect SRL, prin Sentința civilă nr. 144/23.01.2014 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în 

dosarul nr. 10265/30/2012 s-a dispus declanșarea procedurii simplificate a falimentului față de SC CCW Proiect SRL și 

în temeiul art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 este confirmat în calite de lichidator judiciar administratorul judiciar 

desemnat inițial YNA Consulting SPRL prin ec. Motoi Gogu și Consultant Insolvență SPRL (succesoare de drept a 

Cabinetului Individual de Insolvență Popescu Emil) care a îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 

85/2006. 

În temeiul art. 66 alin. (3) și art. 108 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a publicat notificarea privind 

deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC CCW Proiect SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

nr. 3293/17.02.2014. 

X. Referitor la inventarierea patrimoniului debitorului 

Prin adresa nr. 82/03.02.2014 lichidatorul judiciar a convocat administratorul special al debitoarei SC CCW Proiect 

SRL, Cornu G., la data de 06.02.2014 orele 08:00 pentru efectuarea operațiunilor de inventariere  și sigilare a 

patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării precum și situația tuturor contractelor încheiate de debitoarea SC CCW 

Proiect SRL , atât cele încheiate anterior datei deschiderii procedurii generale de insolvență, cât și cele până la data 

deschiderii procedurii de faliment. 

Potrivit deciziei nr. 11/06.02.2014 lichidatorul judiciar a decis inventarierea mijloacelor fixe existente în patrimoniul 

debitoarei în perioada 06.02.2014-07.02.2014 comisia de inventariere fiind compusă din Motoi Gogu-președinte și G. 

Cornu-membru. 

Lichidatorul judiciar a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 113 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, în sensul sigilării bunului imobil - teren în suprafaţă de 3525 m.p. și bloc de 4 etaje cu o clădire în anexă 

situat în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş; CF:101510 Dumbrăvița, nr. topografic: 279-280/a/2/1-2/4 întocmind în 

acest sens procesul verbal nr. 1 din data de 07.02.2014. 
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Debitoarea SC CCW Proiect SRL prin lichidator judiciar a procedat la predarea în custodie către SC Bau Center Vest 

SRL (fostă SC MCT Media SRL) a mijloacelor fixe aflate în proprietatea debitoarei SC CCW Proiect SRL, conform 

procesului verbal de custodie nr. 2/07.02.2014 încheiat în localitatea Timișoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiș. 

XI. Referitor la disp. art. 13, art. 14 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 26.03.2014, ora 14:00, cu următoarea ordine de zi: 

„Aprobarea prețului de vânzare pentru bunul imobil (teren cu bloc de 4 etaje și o clădire în anexă în suprafață de 3525 

m.p. situate în localitatea Dumbrăvița, județul Timiș; CIF: 101510 provenit din conversia depe hârtie a CF nr. 2486, 

nr. topografic: top: 279-280/a2/1-2/4) din proprietatea debitorului SC CCW Proiect SRL, stabilit prin raportul de 

evaluare comunicat de creditorul garantat Piraeus Bank SA, precum și stabilirea metodei de valorificare.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 5498/19.03.2014.  

Conform Procesului-verbal încheiat la data de 26.03.2014 orele 14:00 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 

7A, judeţul Mehedinţi,  Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL cu un procent de 100% din 

totalul creantelor prezente (83,27173% din totalul masei credale) a hotărât următoarele: 

-Aprobă ca preț de pornire pentru activele ipotecate în favoarea creditorului garantat Piraeus Bank Romania SA suma 

de 406.918 euro preț stabilit conform raportului de evaluare întocmit la data de nr. 252/31.05.2014 de Piraeus Bank 

Estate Consultants SRL, pentru imobilul situat în localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, CF 101510 provenit din 

conversia de pe hârtie a CF nr. 2486 nr. Topografic 279-280/a/2/1-2/4) aflat în proprietatea debitoarei SC CCW Proiect 

SRL. 

Piraeus Bank Romania SA votează pentru metoda de vânzare prin licitații publice competitive după cum urmează: 

Se vor organiza licitații timp de 6 luni, cu frecvență de 2/lună. Prețul de pornire al licitațiilor va fi de 100% din prețul 

stabilit prin raportul de evaluare întocmit de Piraeus Bank Estate Consultants SRL;                                                                                                                                 

-Fiecare licitație va avea loc în maxim 5 zile de la apariția publicației de vânzare; 

-Bunurile vor fi vândute la cel mai bun preț oferit care nu poate fi la un nivel mai mic decât cel de pornire; 

-Dacă prețul de pornire este oferit de mai mulți participanți, prețul va fi ridicat până când unul dintre participanți 

acceptă prețul și nimeni nu oferă un preț mai mare; 

-Dacă bunurile nu vor fi valorificate în condițiile menționate mai sus, atunci se va convoca o nouă adunare pentru 

stabilirea unui nou preț de pornire al licitațiilor sau pentru a aproba o nouă strategie de vânzare. 

Orice ofertă primită pentru bunurile respective va fi supusă atenției creditorului garantat. 

Totodată regulamentul de vânzare se completează cu următoarele mențiuni speciale: 

„In cazul în care un creditor garantat își exprimă intenția de a achiziționa în contul creanței bunul asupra caruia poartă 

garanția, acesta va participa la licitații organizate fără alte cheltuieli (cum ar fi cele privind achiziționarea caietului de 

sarcini, garanție de participare la licitație etc.) și fără a fi necesar a prezenta documente la participare). 

Hotărârea adunării creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL din data de 26.03.2014 a fost publicată în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență nr. 6610/03.04.2014 conform dovezii anexate. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 

procedat la expunerea pe piaţă a bunului imobil ,,teren în suprafaţă de 3.525 mp și bloc de 4 etaje cu o clădire în anexă 

situat în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş, CF nr. 101510 - Dumbrăvița, nr. Topografic 279-280/a/2/1-2/4’’, aflat 

în proprietatea debitoarei SC CCW Proiect SRL, la preţul total de 406.918,00 euro exclusiv T.V.A. stabilit prin 

Raportul de evaluare nr. 252 din data de 31.05.2014, întocmit de expert evaluator Moșoarcă Taniana Carmen, prin 

afişarea anunţului de vânzare din data de 01.04.2014, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, nr. 4, 

ap. 14, jud. Timiș, la sediul lichidatorului din localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta Turnu Severin, str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 

KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi și la locul de amplasament al bunului imobil din localitatea Dumbrăvița, judeţul Timiș. 

Anunţul de vânzare a fost publicat pe site-urile www.consultant-insolventa.ro, www.olx.ro, www.locbun.ro, 

www.vand.ro, www.tocmai.ro, precum și pe site-ul specializat de licitații al UNPIR.ro – www.licitatii-insolventa.ro. 

De asemenea, anunțul de vânzare a fost publicat în ziarul Jurnalul Naţional din data de 07.05.2014 şi din data de 

14.05.2014. 

Licitația pentru vânzarea imobilului ,,teren în suprafaţă de 3525 mp și bloc de 4 etaje cu o clădire în anexă situat în 

localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş; CF nr.101510 - Dumbrăvița, nr. Topografic 279-280/a/2/1-2/4‟ a fost 

organizată în data de 15.05.2014 orele 1300 la sediu lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. N. Filipescu, 

nr. 4, ap. 14, județul Timiș. 

Condițiile de participare la licitația sus-menționată au fost îndeplinite de către două persoane juridice: 

SC In City Residence SRL cu sediul social în Timișoara, str. Vasile Loichita, nr. 1-3, bl. A, parter, cam. 2, Sad. 1, jud. 

Timiș, cod de identificare fiscală 24048936, număr de înregistrare în registrul comerțului J/35/2222/13.06.2008, 

reprezentată de L. Cainelli şi C.I.T. Grup SRL cu sediul social în Timișoara, str. Calea Aradului, nr. 48A, jud. Timiș, 

cod de identificare fiscală RO 14965516, număr de înregistrare în registrul comerțului J35/1729/2002, reprezentată de 

L. Mureșan, care au achitat garanția de participare de 10% și contravaloarea caietului de sarcini. 

Bunul imobil ,,Teren în suprafaţă de 3.525 mp cu bloc de 4 etaje şi o clădire în anexă situate în localitatea 

Dumbrăviţa, judeţul Timiş, CF nr. 401510 provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 2486, nr. topografic: 279-

280/a/2/1-2/4’’, a fost adjudecat de pers. juridică SC CIT Grup SRL cu sediul social în Timișoara, str. Calea 

Aradului, nr. 48A, jud. Timiș, cod de identificare fiscală RO 14965516, număr de înregistrare în registrul comerțului 

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.vand.ro/
http://www.tocmai.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
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J35/1729/2002, la preţul de 460.000,00 euro fără TVA, respectiv 570.400,00 euro TVA inclus ce se achită în lei la 

cursul BNR din ziua plății, acesta fiind cel mai mare preţ oferit. 

Adjudecatarul bunului imobil ,,Teren în suprafaţă de 3525 mp și bloc de 4 etaje cu o clădire în anexă situat în 

localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 401510 Dumbrăvița, cu nr. topografic: 279-280/a/2/1-2/4’’, SC 

C.I.T. Grup SRL, în data de 28.05.2014, a achitat diferența de preț datorată în cuantum 519.942,17 Euro, prin virament 

bancar în contul societății debitoare, conform OP nr. 286/28.06.2014. 

Astfel, în conformitate cu dispozițiile imperative instituite de Noul Cod de Procedură Civilă, subscrisa Consultant 

Insolvență SPRL, prin mandatar Motoi Gogu și Yna Consulting SPRL prin asociat coordonator Motoi Gogu – în 

calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC CCW Proiect SRL, ne-am deplasat la sediul Societății Profesionale 

Notariale ”Românu” unde am încheiat Contractul de vânzare-cumpărare - încheiere de autentificare nr. 

2595/04.06.2014, având ca obiect vânzarea terenului și imobilelor sus-menționate. 

Reiterăm faptul că acest Contract de vânzare-cumpărare – încheiere de autentificare nr. 2595/04.06.2014, a fost 

încheiat între societatea CCW Proiect SRL – în faliment, prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin 

mandatar Motoi Gogu și Yna Consulting SPRL prin asociat coordonator Motoi Gogu, în calitate de vânzătoare şi C.I.T. 

Grup SRL, în calitate de cumpărător.   

Raportul nr. 193 din data de 04.06.2014, cu privire la vânzarea bunului imobil ,,Teren în suprafaţă de 3525 mp și bloc 

de 4 etaje cu o clădire în anexă situat în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 401510 Dumbrăvița, 

cu nr. topografic: 279-280/a/2/1-2/4’’, aflat în proprietatea debitoarei SC CCW Proiect SRL, a fost depus în data de 

05.06.2014 la dosarul cauzei nr. 10265/30/2012, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă şi publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11018/11.06.2014, conform dovezii nr. 187234/11.06.2014. 

Precizăm că, adjudecatarul bunului imobil menționat anterior, C.I.T. Grup SRL a efectuat o expertiză tehnică 

extrajudiciară asupra imobilului  ,,Teren în suprafaţă de 3525 mp și bloc de 4 etaje cu o clădire în anexă situat în 

localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 401510 Dumbrăvița, cu nr. topografic: 279-280/a/2/1-2/4’’, în 

urma căreia a constatat că o fracțiune din terenul adjudecat în suprafață de 300 mp, este ocupată fără drept, de către 

unul din vecini. 

 Acest aspect a fost comunicat lichidatorului judiciar cu solicitarea de a sprijinii/participa la demararea unui demers 

judiciar în vederea reîntregirii imobilului adjucat la licitație.  

În acest sens, lichidatorul judiciar a previzionat în Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de 

creanțe nr. 1 din data de 28.07.2014 sumele necesare în vederea contractării serviciilor unui avocat pentru a efectua 

demersurile necesare în vederea reîntregirii imobilului adjucat la licitație pe cale judiciară – contract care se va încheia 

în momentul soluționării contestației formulate împotriva Raportului  privind fondurile obținute din lichidare și din 

încasare de creanțe menționat anterior. 

Având în vedere faptul că SC CCW PROIECT SRL deținea calitatea de Garant în contractul de credit încheiat între 

131/14.03.2008, încheiat între Piraeus Bank România şi următorii: SC Confort SA, reprezentată legal prin dl. 

Caraiman N. L. – administrator, SC IZOMETAL SA (actuala SC IZOMETAL – MAGELLAN SRL), reprezentată 

legal prin dl. Cornu G. – administrator, SC CONFORT IMOBILIARE SRL (actuala SC C&C MH Confort SRL),  

reprezentată prin dl. Cornu G. – împuternicit, SC STEEL CONFORT SRL, reprezentată prin dl. Cornu G. – 

împuternicit, SC GROUP MET-CAR SRL, reprezentată prin dl. Cornu G. – împuternicit, Domnul Cornu G., în 

calitate de Garant, Doamna Cornu O. – M., în calitate de Garant și SC CCW PROIECT SRL, reprezentată prin dl. 

Cornu G. – administrator, lichidatorul judiciar a notificat administratorul judiciar al SC CONFORT SA cu privire la 

plata efectuată de subscrisa către Piraeus Bank Romania SA, solicitând concomitent înscrierea sumei de 1.629.012,00 

lei cu drept de vot în Tabelul de creanțe. 

XII. Referitor la disp. art. 3 pct. 18, pct. 19 și urm. din Legea nr. 85/2006 

În temeiul dispozițiilor art. 3 pct. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, lichidatorul judiciar a 

întocmit Tabelul suplimentar al creanțelor împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL – tabel depus în data de 

04.08.2014 prin Grefa Tribunalului Timiș la dosarul cauzei cu nr. 10265/30/2012 şi publicat în Buletinul Procedurilor 

de Insolvenţă nr. 14357/05.08.2014. 

Tabelul sus-menționat cuprinde următorii creditori: AJFP Timiș-DGRFP Timișoara, cu o creanță bugetară în cuantum 

de 892,00 lei şi Unicredit Leasing Corporation IFN SA, prin reprezentant SCA ,,Bulboacă & Asociații’’, o creanță 

chirografară în cuantum de 4.399,53 lei. 

Tabelul definitiv consolidat al creanțelor împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL, întocmit în temeiul art. 3 pct. 19 

din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, a fost depus la grefa Tribunalului Timiş în data de 04.08.2014 şi 

publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14514/08.08.2014. 

Tabelul sus-menționat cuprinde următorii creditori: ANAF Timiș, cu o creanță garantată în cuantum de 416.989,00 lei; 

Piraeus Bank Romania SA, cu o creanță garantată în cuantum de 27.660.033,88 lei; Direcția Fiscală a Municipiului 

Timișoara, cu o creanță bugetară în cuantum de 62.979,00 lei; AJFP Timiș-DGRFP Timișoara, cu o creanță bugetară în 

cuantum de 892,00 lei; Caraiman L. N., cu o creanță chirografară în cuantum de 718.621,84 lei; Cornu G., cu o creanță 

chirografară în cuantum de 958.162,44 lei; Confort SA, cu o creanță chirografară în cuantum de 781,93 lei; SC Izometal 

- Magellan SRL, cu o creanță chirografară în cuantum de 2.485.583,70 lei; SC MCT MEDIA SRL, cu o creanță 

chirografară în cuantum de 835.194,82 lei; Romfratim Company SRL devenită Tioss Commerce SRL, cu o creanță 

chirografară în cuantum de 70.000,00 lei;Unicredit Leasing Corporation IFN SA, prin reprezentant SCA ,,Bulboacă & 



 

8 

 

Asociații’’, o creanță chirografară în cuantum de 3.540.575,55 lei şi Waari G., cu o creanță chirografară în cuantum de 

718.621,84 lei. 

XIII. Referitor la disp. art. 121 pct. 2(3) şi art. 122 din Legea nr. 85/2006 

Lichidatorul judiciar, în temeiul art. 121 pct. 2(3) şi art. 122 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a 

întocmit şi depus la dosarul cauzei prin registratura Tribunalului Timiş, în data de 18.08.2014, 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. 

Notificarea nr. 2400/18.08.2014, privind raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe 

precum şi a planului de distribuire, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14811/18.08.2014.  

În temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul 

judiciar a convocat Adunarea Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL la sediul lichidatorului judiciar din 

localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 22.08.2014, orele 1200, având 

ca ordine de zi: „Prezentarea raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 1 din 

data de 28.07.2014, precum şi a planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014 privind debitoarea 

SC CCW Proiect SRL”. 

Convocarea Adunării Creditorilor nr. 2398/17.08.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

14825/18.08.2014. 

La şedinţa Adunării Creditorilor au participat titularii de creanţă însumând 89.979% din volumul total al creanţelor 

împotriva averii debitoarei SC CCW Proiect SRL. 

Creditorul garantat, Piraeus Bank, cu un procent de 82.043% din totalul creanțelor prezente sau dintre cei care au trimis 

punct de vedere scris, respectiv 73.822% din totalul creanţelor înscrise la masa credală a luat la cunoştiinţă şi aprobă 

Raportul nr. 1 din data de 28.07.2014, precum şi Planul de distribuire nr. 1 din data de 28.07.2014. 

Creditorul chirografar, Unicredit Leasing Corporation IFN SA, cu un procent de 11.349% din totalul creanțelor 

prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 9.450% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a luat la cunoştiinţă de Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1 din 

data de 28.07.2014, precum şi de Planulul de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014. 

Creditorul chirografar, SC Confort SA - în insolvenţă, cu un procent de 0.002% din totalul creanțelor prezente sau 

dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 0.002% din totalul creanţelor înscrise la masa credală votează 

împotriva Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1 din data de 28.07.2014, 

precum și  împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, având în vedere că aceste 

operaţiuni au fost efectuate cu încălcarea prevedererilor legale.  

Menţionează, de asemenea, că atât împotriva Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de 

creanţe nr. 1 din data de 28.07.2014, cât și împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1/28.07.2014, se va 

formula contestaţie în termenul legal, conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că SC Confort SA nu a formulat contestaţie împotriva Raportului privind 

fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 1 din data de 28.07.2014, respectiv împotriva Planului de 

distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, în temeiul dispoziţiilor art. 122 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei. 

Creditorul chirografar, Cornu G., cu un procent de 2.841% din totalul creanțelor prezente sau dintre cei care au trimis 

punct de vedere scris, respectiv 2.557% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, votează împotriva Raportului 

privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1 din data de 28.07.2014, precum și  împotriva 

Planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, având în vedere că aceste operaţiuni au fost 

efectuate cu încălcarea prevederilor legale.  

Menţionează, de asemenea că atât împotriva Raportului privind fondurile obtinute din lichidare şi din încasare de 

creanţe nr. 1 din data de 28.07.2014, cât și împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1/28.07.2014, a 

formulat contestaţie, urmând ca aceasta să fie soluționată de către instanța de judecată. 

Lichidatorul judiciar a constatat că Dl. Cornu G. nu a formulat contestaţie împotriva Raportului privind fondurile 

obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 1 din data de 28.07.2014, respectiv împotriva Planului de 

distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, în temeiul dispoziţiilor art. 122 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei. 

Creditorul chirografar, Caraiman L. N., prin împuternicit Cornu G., cu un procent de 2.131% din totalul creanțelor 

prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv 1.918% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, votează împotriva Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1 din data 

de 28.07.2014, precum și  împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, având în 

vedere că aceste operaţiuni au fost efectuate cu încălcarea prevederilor legale.  

Menţionează, de asemenea, că atât împotriva Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de 

creanţe nr. 1 din data de 28.07.2014, cât și împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1/28.07.2014, a 

formulat contestaţie, urmând ca aceasta să fie soluționată de către instanța de judecată. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că Caraiman L. N., prin împuternicit Cornu G. nu a formulat contestaţie 

împotriva Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 1 din data de 28.07.2014, 

respectiv împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, în temeiul dispoziţiilor art. 122 

alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
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Creditorul chirografar, cu un procent de 2.478% din totalul creanțelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 

vedere scris, respectiv 2.230% din totalul creantelor înscrise la masa credală votează împotriva Raportului privind 

fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1 din data de 28.07.2014, precum și  împotriva Planului 

de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, având în vedere ca aceste operaţiuni au fost efectuate cu 

încălcarea prevederilor legale.  

Mentionează, de asemenea, că atât împotriva Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de 

creanţe nr. 1 din data de 28.07.2014, cât și împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1/28.07.2014, a 

formulat contestație, urmând ca aceasta să fie soluționată de către instanța de judecată. 

SC Bau Center Vest SRL (fost SC MCT Media SRL), a formulat contestaţie împotriva Raportului lichidatorului 

judiciar privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 1 din data de 28.07.2014, respectiv 

împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, în temeiul dispoziţiilor art. 122 alin. (3) 

din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Contestaţia împotriva Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 1 din data de 

28.07.2014, respectiv împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014, înregistrată la grefa 

Tribunalului Timiş la data de 26.08.2014, face obiectul dosarului nr. 10265/30/2012/a4 aflat pe rolul Tribunalului 

Timiş, Secţia a II-a Civilă. 

  Contestaţia împotriva Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 1 din data de 

28.07.2014, respectiv împotriva Planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014 formulată de către SC 

Bau Center Vest SRL (fost SC MCT Media SRL), înregistrată la grefa Tribunalului Timiş la data de 26.08.2014, ce face 

obiectul dosarului nr. 10265/30/2012/a4, a fost respinsă de către Tribunalul Timiş prin Hotărârea nr. 2868/2014 din 

data de 04.12.2014. 

Adunarea creditorilor cu un procent de 92,545% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 

punct de vedere scris (83.272% din totalul masei credale) a luat la cunoştiinţă și au aprobat Raportul privind 

fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1 din data de 28.07.2014, precum şi de Planul de 

distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014. 

Hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL nr. 1462 din data de 22.08.2014, a 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. 

SC Bau Center Vest SRL (fost SC MCT Media SRL), a formulat contestaţie împotriva Hotărârii Adunării 

Creditorilor nr. 1462 din data de 22.08.2014, în temeiul dispoziţiilor art. 17 alin. (61) din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei. Contestaţia împotriva Procesului Verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect 

SRL, încheiat la data de 17.09.2014, formulată de către SC Bau Center Vest SRL (fost SC MCT Media SRL), 

înregistrată la grefa Tribunalului Timiş la data de 22.09.2014, ce face obiectul dosarului nr. 10265/30/2012/a6, a fost 

respinsă de către Tribunalul Timiş prin Hotărârea nr. 2867/2014 din data de 04.12.2014. 

Contestaţia împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor nr. 1462 din data de 22.08.2014, înregistrată la grefa 

Tribunalului Timiş la data de 27.08.2014 a făcut obiectul dosarului nr. 10265/30/2012/a5 aflat pe rolul Tribunalului 

Timiş, Secţia a II-a Civilă. Contestaţia împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor nr. 1462 din data de 22.08.2014 

formulată de către SC Bau Center Vest SRL (fost SC MCT Media SRL), înregistrată la grefa Tribunalului Timiş la data 

de 27.08.2014, ce face obiectul dosarului nr. 10265/30/2012/a5, a fost respinsă de către Tribunalul Timiş prin 

Hotărârea nr. 2869/2014 din data de 04.12.2014. 

Lichidatorul judiciar precizează faptul că fondurile obţinute în urma valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei 

SC CCW Proiect SRL au fost distribuite conform Planului de distribuire între creditori nr. 1 din data de 28.07.2014. 

XIV. Referitor la disp. art. 13 alin. (1), art. 14 din Legea nr. 85/2006 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL în 

data de 17.09.2014, ora 14:00, având următoarea ordine de zi: 

„Confirmarea lichidatorului judiicar societățile profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL și YNA 

Consulting SPRL, desemnat prin hotărârea nr. 144 din data de 23.01.2014 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul 

nr. 10265/30/2012, în temeiul art. 19 alin. (2) teza a II-a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și 

stabilirea retribuției acestuia.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.09.2014 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență nr. 15967/10.09.2014. 

 Conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.09.2014 depusă la dosarul cauzei și publicată în BPI 

nr. 16632/22.09.2014, adunarea creditorilor cu un procent de 92,639% din totatul creanțelor prezente sau dintre cei care 

au trimis punct de vedere scris confirmă lichidatorul judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin 

contract Consultant Insolvență SPRL și YNA Consulting, desemnat prin hotărârea nr. 144 din data de 23.01.2014 

pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 10265/30/2012. Adunarea creditorilor cu un procent de 91,415% din 

totaul creanțelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris stabilește un onorariu fix în cuantum de 

1500 lei/lună și un onorariu de succes în cuantum de 2,5% din sumele distribuite, obținute din valorificarea activelor. 

XV. Referitor la disp. art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

În temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul 

judiciar a convocat Adunarea Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL la sediul lichidatorului judiciar din 
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localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 06.11.2014, orele 14:30, având 

următoarea ordine de zi:  

„(1) Înlocuirea creditorului Caraiman L. N. din componenţa comitetului creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL 

având în vedere dispoziţiile intanţei Tribunalului Timiş 

(2) Alegerea unui nou preşedinte al comitetului creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL”. 

Convocatorul Adunării Creditorilor nr. 3215/30.10.2014, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

19324/31.10.2014. 

La şedinţa Adunării Creditorilor au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara, creditor ce deţine un procent de 

0,002 % din totalul masei credale cu rang de creanță bugetară respectiv şi un procent de 1.113 % din totalul masei 

credale cu rang de creanță garantată (punct de vedere scris nr.224.569/03.11.2014 transmis prin fax); Piraeus Bank 

România SA, creditor garantat ce deţine un procent de 73,822 % din totalul masei credale (punct de vedere scris nr. 

25012/05.11.2014 transmis prin e-mail); SC Bau Center Vest SRL (fostă SC MCT Media SRL), creditor chirografar ce 

deţine un procent de 2,229% din totalul masei credale (punct de vedere scris nr. 436 din data de 06.11.2014); Cornu G., 

creditor chirografar ce deţine un procent de 2,557 % din totalul masei credale (punct de vedere scris din data de 

06.11.2014); Unicredit Leasing Corporation IFN SA, creditor chirografar ce deţine un procent de 9,449% din totalul 

masei credale (punct de vedere scris din data de 06.11.2014). 

În acest sens s-a constatat faptul că la şedinţa Adunării Creditorilor au participat titularii de creanţă însumând 89.173% 

din volumul total al creanţelor împotriva averii debitoarei SC CCW Proiect SRL. 

Cu o majoritate de 84,387 % din totalul masei credale (respectiv  94,663 % din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-

au exprimat un punct de vedere în scris) față de un procent de 4,786% din totalul masei credale care au votat împotrivă 

(respectiv  5,367 % din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris), Adunarea 

Creditorilor hotărăşte înlocuirea creditorului Caraiman L. N. din componența comitetului creditorilor debitoarei SC 

CCW Proiect SRL cu creditorul Piraeus Bank România SA. 

De asemenea, cu o majoritate de 84,387 % din totalul masei credale (respectiv  94,633 % din totalul creditorilor 

prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris) față de un procent de 4,787% din totalul masei credale care 

au votat împotrivă (respectiv  5,368 % din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în 

scris),  Adunarea creditorilor Hotărăşte desemnarea în calitate de preşedinte al comitetului creditorilor pe 

creditorul Piraeus Bank România SA. 

Procesul-verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL din data de 06.11.2014, a fost depus la 

dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului Timiş la data de 07.11.2014 şi publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 19961/11.11.2014. 

XVI. Referitor la disp. art. 121 din Legea nr. 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. 

21939/17.12.2015. 

XVII. 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 10.12.2018. 

La termenul de judecată din data de 17.09.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 

10.12.2018, în vederea continuării procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor 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. 

- 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 20.02.2019.  

http://portal.just.ro/101/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=10100000000051500&id_inst=101
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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 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 17.10.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 

20.02.2019, 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 14.02.2019. 

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 11.10.2018, se acordă termen, stabilit în data de 14.02.2019, pentru continuarea 

procedurii, respectiv reprezentarea intereselor debitoarei în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, consolidarea 

masei credale după soluționarea tuturor contestațiilor formulate împotriva tabelului suplimentar de creanțe și a 

finalizării evaluării bunurilor debitoarei, continuarea măsurilor în vederea recuperării creanțelor, finalizarea evaluării 

patrimoniului debitoarei și întocmirea regulamentelor de vânzare, continuarea licitațiilor publice având ca obiect 

valorificarea bunurilor debitoarei. 

 - 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 69.895.933,56 lei, compusă din: 13.978.933,56 lei chirii nefacturate, 136.214,00 lei daune 

conform raport expertiză și 56.365.000,00 lei garanții constituite în favoarea creditorilor debitoarei SC CONFORT SA), 

înscrisă în Tabelul definitiv al creanțelor cu rang de creanţă chirografară sub condiţie, deoarece creditorul este garant 

în contractul de credit nr. 131/14.03.2008, încheiat între Piraeus Bank România şi următorii: SC Confort SA, 

reprezentată legal prin dl. Caraiman N. L. – administrator, în calitate de Coîmprumutat, SC IZOMETAL SA (actuala 

SC IZOMETAL – MAGELLAN SRL), reprezentată legal prin dl. Cornu G. – administrator, în calitate de 

Coîmprumutat, SC CONFORT IMOBILIARE SRL (actuala SC C&C MH Confort SRL),  reprezentată prin dl. 

Cornu G. – împuternicit, în calitate de Coîmprumutat, SC STEEL CONFORT SRL, reprezentată prin dl. Cornu G. – 

împuternicit, în calitate de Garant, SC GROUP MET-CAR SRL, reprezentată prin dl. Cornu G. – împuternicit, în 

calitate de Garant, Domnul Cornu G., în calitate de Garant, Doamna Cornu O. – M., în calitate de Garant și SC 

CCW PROIECT SRL, reprezentată prin dl. Cornu G. – administrator, în calitate de Garant. 

Debitoarea SC CCW PROIECT SRL – în calitate de Garant – a garantat creditul în sumă de 12.500.000 euro acordat de 

către Piraeus Bank România coîmprumutaților SC CONFORT SA, SC IZOMETAL SA (actuala SC IZOMETAL – 

MAGELLAN SRL) și  SC CONFORT IMOBILIARE SRL (actuala SC C&C MH Confort SRL) cu bunul imobil 

aflat în patrimoniul său situat în localitatea Dumbravița, jedețul Timiș, reprezentând teren în suprafață de 3.525 mp și 

construcție Bloc cu 4 (patru) etaje și o clădire anexă, nr. cadastral 279-280/a/2/1-2/4 cu o valoare de piață evaluată de 

2.900.000 euro, conform Act adițional nr. 131/1 din data de 24.03.2008. 

Ca urmare a verificărilor administratorului judiciar al SC CONFORT SA, SC CCW PROIECT SRL a fost înscris în 

tabelul de creanțe cu suma de 70.480.147,56 lei rezultată din însumarea tuturor creanțelor solicitate, din care sub 

condiție fără drept de vot cu suma de 56.365.000 lei deoarece aceasta creanță provine din garantarea cu bunuri 

personale a unor credite ale debitoarei SC CONFORT SA, conform Raportului privind verificarea declarațiilor de 

creanță depuse la dosar nr. 2038/26.11.2012, întocmit si depus de către administratorul judiciar al SC CONFORT SA la 

dosarul cauzei pentru termenul din 13.12.2012.  

Urmare valorificării bunului imobil aflat în averea SC CCW PROIECT SRL aflat în garanția Piraeus Bank România 

SA,  debitoarea a procedat la întocmirea Planului de distribuire între creditori nr. 1/28.07.2014 precum și la efectuarea 

plății sumei de 1.629.012,00 lei către Piraeus Bank Romania. 

Astfel, a fost transmisă către EXPERT SPRL – Filiala Arad – administrator judiciar al SC CONFORT SA – adresa nr. 

22 din 21.01.2015 prin care s-a solicitat înscrierea sumei de 1.629.012 lei cu drept de vot iar diferența să fie menținută 

sub condiție. 

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 20.09.2012 – data deschiderii 

procedurii generală de insolvență împotriva SC Confort SA și data de 25.02.2016 – data intrării în procedura de 

faliment, astfel că nu a fost necesară depunerea unei declarații de creanță din partea CCW Proiect SRL pentru a fi 
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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 06.12.2018.  

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.  

XVIII. 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 L., în 

calitate de cumpărător. S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor subsecvente a contractului de vânzare-

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.  

Lichidatorul judiciar a procedat la operarea în evidența contabilă a titlului sus menționat. Implicațiile acestor înregistrări 

contabile ce se impun prin repunerea părților în situația anterioară majorează cuantumul creanței creditorului 

DGRFP – AJFP Timiș cu suma de 69.999,99 lei. 

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.  

XIX. 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. N. 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.” 
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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. 

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 nr. 18234/01.10.2018 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. 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL în 

data de 15.10.2018, la ora 14:00, la sediul din localitatea Timișoara, str. N. 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 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/Proces-verbal-al-AGC-din-10.09.2018-SC-CCW-Proiect-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/Proces-verbal-al-AGC-din-10.09.2018-SC-CCW-Proiect-SRL.pdf
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(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. 

18522/03.10.2018 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-15.10.2018.pdf.   

Conform Procesului-verbal nr. 1363/15.10.2018, 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. 242.113/2014/04.10.2018 transmis prin poșta 

electronică în data de 09.10.2018. 

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. 1363/15.10.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 

19436/16.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2014/03/Proces-verbal-al-AGC-din-15.10.2018-SC-CCW-Proiect-SRL.pdf. 

Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 06.11.2018, ora 

13:00, cu aceeași ordine de zi, convocatorul fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20404/29.10.2018 

și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2014/03/Convocare-Adunarea-General%C4%83-a-Creditorilor-SC-CCW-Proiect-SRL-in-data-de-

06.11.2018.pdf.  

Lichidatorul judiciar a transmis către creditorul Piraeus Bank SA prin e-mail atât convocatorul, cât și raportul cu privire 

la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 06.11.2018 în vederea comunicării unui punct de vedere.  

Conform Procesului-verbal nr. 1488/06.11.2018, 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. 242.113/2014/30.10.2018 transmis prin poșta 

electronică în data de 01.11.2018. 

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. 1488/06.11.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 

21127/07.11.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2014/03/Proces-verbal-al-AGC-din-06.11.2018-SC-CCW-Proiect-SRL.pdf. 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL 

în data de 14.12.2018, la ora 13:00, la sediul din localitatea Timișoara, str. N. 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. 

23124/04.12.2018 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-15.10.2018.pdf.   

Conform Procesului-verbal nr. 1690/14.12.2018, 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. 242.113/2014/06.12.2018 

transmis prin poșta electronică în data de 10.12.2018. 

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. 1690/14.12.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 

24057/18.12.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
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content/uploads/2014/03/Proces-verbal-al-Adun%C4%83rii-Generale-a-Creditorilor-SC-CCW-Proiect-SRL-din-data-

de-14.12.2018.pdf. 

XX. Referitor la creanța creditorului garantat/majoritar Piraeus Bank România SA denumită First Bank SA 

Conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL, publicat în BPI 

nr. 14514/08.08.2014, creditorul Piraeus Bank România SA este înscris cu o creanță în cuantum de 27.660.033, 88 lei, 

cu rangul de prioritate prevăzut de disp. art. 121 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 – creanță garantată. 

Urmare a valorificării bunului imobil grevat de sarcini în favoarea creditorului Piraeus Bank România SA, a fost 

întocmit Planul de distribuire între creditori nr. 1/28.07.2014, în baza căruia a fost distribuită suma de 1.604.221,30 lei 

către creditorul Piraeus Bank România SA. 

În conformitate cu disp. art. 121 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, diferența de creanță rămasă neîndestulată ca urmare a 

valorificării bunului imobil garantat, în sumă de 26.055.812,58 lei, va fi înscrisă în categoria creanțelor chirografare. 

Creditorul Piraeus Bank România SA, începând cu data de 23.10.2018 denumită First Bank SA a comunicat la date 

de 05.11.2018 pe email urmatoarele : „Având în vedere că societatea CCW Proiect a avut doar calitatea de garant 

ipotecar, precum și că singurul bun ipotecat în favoarea Băncii a fost valorificat, iar subcrisa creditoare a încasat 

sume ce i se cuvenea, considerăm că subscrisa creditoare nu mai deține calitatea de creditor în dosarul debitoarei 

CCW Proiect SRL. În consecință, vă rugăm să depuneți diligențele necesare și să efectuați toate demersurile 

procedurale care să reflecte situația menționată.”  

Raportat la e-mail-ul transmis de către First Bank SA (Piraeus Bank România SA) in data de 05.11.2018 cu privire la 

calitatea de creditor în procedura de insolvență a SC CCW Proiect SRL, lichidatorul judiciar a solicitat lamuriri 

suplimentare cu privire la cuantumul si rangul creantei pe care le apreciaza că îl detine creditorul fata de debitoare 

CCW Proiect, respectiv a notificat creditorul cu privire la obligativitatea formulării unei cereri adresate judecătorului-

sindic prin care creditorul First Bank SA să îi solicite acestuia să constate renuntarea acestuia la dreptul de creanță 

împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL și să dispună înlăturarea First Bank SA din tabelul de creanțe, în temeiul art. 

247 Cod de Procedură Civilă. Cererea descrisă anterior trebuie depusă la dosarul cauzei pentru a fi soluționată de 

judecătorul-sindic conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar urmând a proceda 

conform dispozitiilor instanței de judecată.  

În data de 13.11.2018, creditorul First Bank SA a comunicat lichidatorului judiciar adresa nr. 61233/13.11.2018 prin 

care a comunicat urmatoarele: „[…] Dreptul creditorului garantat First Bank SA (anterior denumita Piraeus Bank 

Romania SA) de a recupera de la garantul ipotecar CCW Proiect SRL creanța deținută asupra debitorilor principali 

Confort SA și Izometal-Magellan SRL este limitat la suma obținută din vânzarea imobilului ipotecat, fapt pentru care 

vă rugăm să depuneți toate diligențele necesare și să efectuați toate demersurile procedurale care să reflecte situația 

menționată”.  

Creditorul First Bank SA prin adresa nr. 2342/17.01.2019 a comunicat faptul că dreptul acestuia de a recupera de la 

garantul ipotecar CCW Proiect SRL creanța deținută asupra debitorilor principali Confort SA și Izometal-Magellan SRl 

este limitat, în dosarul de faliment deschis împotriva debitoarei CCW Proiect SRL, la suma obținută din vânzarea 

imobilului ipotecat, fapt pentru care a solicitat lichidatorului judiciar să depună toate diligențele necesare și să efectueze 

toate demersurile procedurale care să reflecte situația menționată.  

Astfel, conform solicitării creditorului formulată prin Adresa nr. 2342 din data de 17.01.2019, respectiv a Încheierii de 

ședință publică din data de 18.01.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 10265/30/2012, lichidatorul 

judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat ajustat de creanțe, acesta fiind depus la dosarul cauzei și 

publicat în BPI nr. 3299/15.02.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/Tabel-definitiv-consolidat-ajustat-de-creante-SC-CCW-Proiect-SRL.pdf. 

XXI. 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 04.03.2019, la ora 12:00, la sediul din localitatea Timișoara, str. N. 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 a fost publicat în BPI nr. 3884/22.02.2019 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2014/03/Convocarea-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-CCW-Proiect-SRL-in-data-de-

04.03.2019.pdf.  

Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.03.2019 a fost publicat în BPI nr. 

3889/22.02.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2014/03/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-04.03.2019-SC-CCW-Proiect-

SRL.pdf. 

La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL din data de 04.03.2019 au transmis 

puncte de vedere în scris următorii creditori: 
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1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Timiș, în calitate de creditor ce deţine un procent de 4,260% (4,251% - creanță garantată și 0,009% - creanță 

bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat ajustat de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC CCW Proiect SRL și publicat în BPI nr. 3299/15.02.2019 a comunicat punctul de vedere scris nr. 

242.113/2014/27.02.2019 transmis prin poșta electronică în data de 28.02.2019. 

2. Unicredit Leasing Corporation IFN SA reprezentată de SCA „Bulboacă & Asociații”, în calitate de creditor 

chirografar ce deţine un procent de 36,097% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat ajustat de 

creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC CCW Proiect SRL și publicat în BPI nr.  3299/15.02.2019 a comunicat 

punct de vedere scris transmis prin poșta electronică și prin fax în data de 04.03.2019. 

Conform Procesului-verbal nr. 269/04.03.2019 al Adunării Generale a Creditorilor În urma exprimării votului 

creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC CCW 

Proiect SRL din data de 04.03.2019 a hotărât: 

-Cu o majoritate de 40,358% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat ajustat de creanțe întocmit 

împotriva averii debitorului SC CCW Proiect SRL și publicat în BPI nr. 3299/15.02.2019 (respectiv 100,00% din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor SC CCW 

Proiect SRL a luat act de raportul de activitate cu privire la situaţia creanţelor de recuperat precum şi a 

măsurilor întreprinse de lichidatorul judiciar al debitoarei SC CCW Proiect SRL. 

-Cu o majoritate de 36,097% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat ajustat de creanțe întocmit 

împotriva averii debitorului SC CCW Proiect SRL și publicat în BPI nr. 3299/15.02.2019 (respectiv 89,443% din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor SC CCW 

Proiect SRL aprobă trecerea pe costuri a creanțelor de recuperat prezentate la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

-Cu o majoritate de 40,358% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat ajustat de creanțe întocmit 

împotriva averii debitorului SC CCW Proiect SRL și publicat în BPI nr. 3299/15.02.2019 (respectiv 100,00% din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor SC CCW 

Proiect SRL nu aprobă avansarea de sume necesare continuării procedurii. 

-Cu o majoritate de 36,097% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat ajustat de creanțe întocmit 

împotriva averii debitorului SC CCW Proiect SRL și publicat în BPI nr. 3299/15.02.2019 (respectiv 89,443% din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor SC CCW 

Proiect SRL aprobă propunerea de închidere a procedurii de lichidare a debitoarei CCW Proiect SRL. 

 Procesul-verbal nr. 269/04.03.2019 al Adunării Generale a Creditorilor SC CCW Proiect SRL a fost depus la dosarul 

cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4797/06.03.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 

link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/03/Proces-verbal-al-AGC-din-04.03.2019-SC-CCW-

Proiect-SRL.pdf. 

XXII. Referitor la disp. art. 21 din Legea nr. 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. 

4672/05.03.2019. 

Raportul nu a fost contestat până la data întocmirii prezentului. 

XXIII. Referitor la SITUAȚIILE FINANCIARE FINALE prevăzute de disp. art. 129 alin. (1) din Legea nr. 

85/2006 

SITUAȚIA FINANCIARĂ FINALĂ LA DATA DE 31.03.2019 

A SOCIETĂȚII SC CCW PROIECT SRL 

- în faliment, in bankruptcy, en faillite – 

Nr. crt.  Denumire Sold la data de 31.10.2012 
Sold la data de  

31.03.2019 

ACTIV     

1 Imobilizări necorpoale 0 lei 0 lei 

2 Imobilizări corporale 5.343.337 lei 0 lei 

3 Imobilizări financiare 1.000 lei 0 lei 

4 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 5.344.337 lei 0 lei 

5 Stocuri 0 lei 0 lei 

6 Creanțe comerciale 1.377.013 lei 0 lei 

7 Disponibilități bănești  551 lei 0 lei 

8 Alte active circulante 0 lei 0 lei 

9 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1.377.564 lei 0 lei 

10 Cheltuieli în avans 7.430 lei 0 lei 

  TOTAL ACTIV 6.729.331 lei 0 lei 

PASIV    

11 Capital social subscris vărsat 15.000 lei 15.000 lei 
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12 Prime de capital 0 lei 0 lei 

13 Rezerve și fonduri 161.340 lei 3.000 lei 

14 Profit sau pierdere reportată 0 lei -2.604.009 lei 

15 Profit sau pierdere ex. financiar -30.978 lei -3.010.178 lei 

16 Repartizarea profitului 0 lei 0 lei 

17 TOTAL CAPITALURI PROPRII 145.362 lei -5.596.187 lei 

18 Provizioane 0 lei 0 lei 

19 Venituri în avans 0 lei 0 lei 

20 Datorii comerciale 2.333.605 lei 2.390.708 lei 

21 Clienți creditori 0 lei 0 lei 

22 Efecte de plătit 0 lei 0 lei 

23 Sume datorate entităților afiliate 782 lei 782 lei 

24 Împrumuturi și datorii asimilate 966.150 lei 0 lei 

25 Alte datorii 3.283.432 lei 3.204.697 lei 

26 TOTAL DATORII 6.583.969 lei 5.596.187 lei 

TOTAL PASIV 6.729.331 lei 0 lei 

XXIV. 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, solicităm aprobarea prezentului raport final 

însoțit de situațiile financiare finale și închiderea procedurii de faliment a debitorului SC CCW Proiect SRL, în 

conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi descărcarea lichidatorului judiciar Consultant 

Insolvenţă 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 


