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1.  Aspecte preliminare privind procedura de reorganizare a Societatii 
 

1.1. Cadrul legal 
 

Prezentul plan de reorganizare este intocmit si fundamentat  pe normele prevazute in Legea 

nr.85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile ulterioare, denumita in continuare si 

Lege, Legea. 

Astfel, in Legea insolventei sunt prevazute in referire la procedura de reorganizare doua sectiuni: 

Sectiunea a V-a (Planul), respectiv Sectiunea a Vl-a (Reorganizarea). 

Din perspectiva acestor prevederi legale, societatea debitoare, fata de care s-a deschis procedura 

insolventei, are posibilitatea sa-si continue existenta in circuitul economic, prin reorganizarea intregii sale 

activitati pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 (1) din lege: „va indica perspectivele de 

redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare 

disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea 

publica (...)". 

In temeiul art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, prezentul Plan 

de reorganizare este propus de catre societatea debitoare IMO INVESTMENTS ESTATE SRL prin 

administratorul sau special. 

Destinatarii acestui Plan de reorganizare - denumit in continuare „Planul" sunt judecatorul sindic 

si creditorii inscrisi in tabelul definitiv de creante. 

Conditiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii SC IMO 

INVESTMENTS ESTATE SRL, conform art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2006 privind procedura 

insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare au fost indeplinite, dupa cum urmeaza: 

 Intentia de reorganizare a activitatii Societatii a fost exprimata de catre aceasta cu 

ocazia deschiderii procedurii insolventei, asociatii desemnand un administrator 

special mandatat in vederea intocmirii si sustinerii Planului de reorganizare in 

conformitate cu prevederile art.18 din Lege.  

 Tabelul definitiv de creante impotriva Societatii a fost depus la dosarul cauzei si 

publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1771 din data de 29.01.2015. 

 Debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii nr.85/2006 

privind procedura insolventei.  
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 Nici Societatea si nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost 

condamnat definitiv pentru niciuna dintre infractiunile prevazute de art. 94 alin. 4 

din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei; 

Perspectivele de redresare ale Debitoarei in raport cu posibilitatile si specificul activitatii 

desfasurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza si cu cererea pietei fata de oferta 

debitorului sunt detaliate prin prezentul Plan, fiind respectate dispozitiile Legii 85/2006, privind 

procedura insolventei. 

Masurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciara al SC IMO INVESTMENTS 

ESTATE SRL sunt cele prevazute de art. 95 alin. 6 lit. A, B,C, E, G, H, I si art.95 alin. 7 si 8 din Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Modalitatile de acoperire a pasivului precum si Sursele de finantare sunt prezentate in cuprinsul 

Planului de reorganizare. 

Programul de plata a creantelor este prezentat in cuprinsul Planului de reorganizare si de 

asemenea constituit in Anexa 2 a planului de reorganizare. 

Termenul de executare a Planului de reorganizare al Debitoarei este de 3 ani de la data confirmarii 

acestuia, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioada de maximum 1 an, in conditiile legii. 

Deoarece creantele inscrise in tabelul definitiv de creante impotriva Debitoarei urmeaza sa fie achitate 

prin Plan intr-un cuantum cel putin egal cu cel care ar fi achitat in caz de faliment, acest Plan nu 

mentioneaza alte despagubiri care urmeaza sa fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in 

comparatie cu valoarea estimativa care ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment, cu exceptia 

platilor prevazute a fi efectuate catre acestia conform Programului de plati si a prevederilor Planului. 

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare potrivit art. 100, alin. 3, sunt: 

• Creantele garantate (Art. 100, alin. 3, lit. a) 

• Creantele bugetare (Art. 100, alin. 3, lit. c ) 

• Creantele chirografare (Art 100, alin. 3 lit. e) 

 

 

Concluzionand, Planul de reorganizare cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute de art. 95 

din Lege, enumerând exemplificativ că acesta indică: perspectivele de redresare, programul de plăti care 

nu depăseste perioada de 3 ani calculati de la data confirmării, mentionează categoriile de creante, 

precum si tratamentul acestora, în raport de calificarea lor ca defavorizate sau nedefavorizate, modalitatea 
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de descărcare de gestiune, analiza comparativă faliment – reorganizare si măsurile adecvate pentru 

punerea în aplicare a planului. 

Pentru facilitatea exprimarii in prezentul Plan urmatorii termeni vor avea urmatorul inteles: 

SC IMO INVESTMENTS ESTATE SRL (“Societatea", „Debitoarea" sau „Debitorul") -Societatea aflata 

in procedura de insolventa cu sediul in Municipiul Buzau, str. Lt. Col. Gheorghe Iacob nr. 2, jud. Buzau, 

avand CUI 32085781, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J10/709/2001. 

Planul de reorganizare („Planul") - prezentul plan care indica perspectivele de redresare in 

raport cu posibilitatile si specificul activitatii Societatii, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea 

pietei fata de oferta Societatii, incluzand si programul de plata a creantelor. 

Programul de plata a creantelor („Programul de plati") - tabelul de creante mentionat in Plan 

care cuprinde cuantumul sumelor pe care Debitoarea se obliga sa le plateasca creditorilor in perioada de 

reorganizare judiciara, prin raportare la creantele inscrise tabelul definitiv de creante si la fluxurile de 

numerar aferente perioadei de aplicare a Planului. 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare 

(„Legea"). 

1.2. Autorul planului si durata de implementare 
 

Planul de reorganizare al Societatii este depus de catre administratorul special al Societatii – Dl. Vlad 

Marian, desemnat prin Hotararea asociatilor S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL nr. 3/03.03.2014.  

Planul prevede mentinerea dreptului de dispozitie si de administrare al societatii debitoare prin 

intermediul administratorului special, care va conduce activitatea pe toata perioada de implementare a 

Planului de reorganizare 

In virtutea atributiilor conferite de Lege, administratorul judiciar va asigura  in continuare  supravegherea 

activitatii curente si respectarea prevederilor privind implementarea planului dupa confirmarea acestuia 

de catre judecatorul sindic in scopul indeplinirii planului de reorganizare propus; 

In ceea ce priveste durata de implementare a planului de reorganizare, se propune implementarea acestuia 

pe durata de 3 ani de la data confirmarii acestuia de catre judecatorul sindic. Planul prevede si 

posibilitatea prelungirii cu inca un an a perioadei de reorganizare, in conditiile art. 95, alin (4) din Legea 

insolventei. 

Modificarile care vor fi necesare cu privire la actul constitutiv al Companiei vor fi realizate dupa 

confirmarea de catre judecatorul sindic a Planului de reorganizare 
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1.3. Scopul Planului 

 

Scopul principal al Planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr.85/2006, proclamat fara echivoc 

in art. 2 al legii, si anume acoperirea pasivului debitorei in insolventa. 

Planul de reorganizare al S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL are ca scop principal redresarea 

Societatii prin continuarea activitatii de dezvoltare imobiliara, sub supravegherea administratorului 

judiciar si a creditorilor intr-o maniera in care asigura acoperirea intr-o proportie cat mai ridicata a 

datoriilor istorice, cu mult mai avantajoasa variantei falimentului. Mentinerea in circuitul economic al 

societatii prin reorganizarea judiciara este si in conceptia legiuitorului cu mult mai probabil sa poata 

genera resursele necesare acoperirii pasivului decat ar putea sa o faca operatiunea de lichidare a averii 

unei societati aflate in faliment. 

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie sa satisfaca scopul reorganizarii, anume 

mentinerea debitoarei in viata comerciala si sociala, cu efectul mentinerii serviciilor si produselor 

debitorului pe piata. Totodata, reorganizarea inseamna protejarea intereselor creditorilor, care au o sansa 

in plus la realizarea creantelor lor. 

Argumentele care pledeaza in favoarea acoperirii pasivului Societatii prin reorganizarea activitatii 

acesteia sunt accentuate cu atat mai mult in actualul context economic caracterizat printr-o acuta criza de 

lichiditati ce pot fi atrase pe termen scurt si la un cuantum ridicat, fata de sansele pe care le ofera in 

concret planul prin targhetarea unui spectru larg si diversificat de clienti ce pot avea calitatea de 

investitori cumparatori in cazul unui imobil finalizat. 

In acest context economic incercarea de acoperire a pasivului Societatii prin lichidarea bunurilor din 

patrimoniul acesteia va fi  insuficienta pentru acoperirea intr-o maniera satisfacatoare a creantelor 

existente impotriva Societatii, chiar si in privinta creditorului garantat al carui procent de acoperire in caz 

de faliment ar putea sa fie  de 85,59% din valoarea evaluata a garantiei.  

Planul de reorganizare constituie o adevarata strategie de redresare, bazata pe adoptarea unei politici 

corespunzatoare de management, marketing, organizatorice si structurale toate menite sa transforme 

Societatea din una aflata in dificultate intr-un competitor viabil generator de plus valoare si beneficii. 
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2.  Necesitatea reorganizarii societatii 

2.1.  Aspecte economice 

In plan economic, procedura reorganizarii este un mecanism care permite debitoarei aflata intr-o stare 

precara din punct de vedere financiar sa se redreseze si sa-si reia activitatea. 

Din acest punct de vedere, reorganizarea  SC  IMO INVESTMENTS ESTATE SRL inseamna trasarea 

realista a unor obiective ce trebuie atinse in orizontul de timp planificat, in interiorul planului de 

reorganizare, realizarea surplusului necesar pentru acoperirea, conform programului de plata a creantelor, 

a pasivului debitoarei. 

 

Reorganizarea SC IMO ESTATE INVESTEMENTS SRL  va insemna, in principal, pentru viata 

economica: 

• mentinerea unui contribuabil la bugetul local si de stat, cu consecinta incasarii unor sume 

importante la bugetul statului pe perioada de reorganizare, atat in mod nemijlocit cat si indirect 

prin intermediul partenerilor contractuali; 

• rularea unor sume importante  prin conturile deschise la bancile locale; 

 

2.2. Avantajele reorganizarii societatii 

2.2.1 Premisele reorganizarii societatii 

Principalele premise de la care pleaca reorganizarea  SC IMO INVESTMENTS ESTATE SRL si care 

urmeaza a fi dezvoltate pe parcurs in tot curpinsul Planului de reorganizare sunt urmatoarele: 

 Continuarea dezvoltarii proiectului imobiliar rezidential “ANSAMBLUL REZIDENTIAL GERMAN 

BELVEDERE BANEASA” si finalizarea acestuia urmata de valorificarea imobilelor, ca un tot unitar, 

constructii si teren in conditiile stabilite prin Plan, precum si in conditiile stabilite de Contractul de 

asociere si cele prevazute de lege, Codul Civil, Legea Cadastrului si Publicitatii Imobiliare 7/1996 si 

orice alt act normativ aplicabil si incident; 

 Sansele de reusita in procesul de valorificare dupa finalizarea ansamblului imobiliar sunt determinate 

si de evolutia pozitiva a zonei in care se dezvolta proiectul, o zona care a cunoscut o dezvoltare 
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continua prin centre de business si infrastructura asigurandu-se prin lucrarile executate si in curs de 

executare un acces facil, decongestionat in trafic la ansamblul imobiliar; 

 Mentinerea Contractului de asociere incheiat cu STRADAL SA prin care s-a constituit in favoarea 

Imo Investments Estate SRL un drept de superficie asupra terenului, concretizat prin dreptul de 

proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului de sub constructii, terenului 

afectat de constructii si al caii de acces, drept recunoscut totodata (indiferent de titularul dreptului de 

proprietate asupra terenului in caz de instrainare sau incetare a contractului) prin contractul de credit 

incheiat cu banca finantatoare BCR SA. In acest sens sunt si dispozitiile art. 693 si urm. NCC si 

doctrina juridica ( a se vedea – Drepturile reale – Ion P. Filipescu); 

 Dreptul de superficie, drept real existent in favoarea Imo Investments Estate SRL concretizat de 

dreptul de proprietate al acestuia asupra constructiei si dreptul de folosinta asupra terenului de sub 

constructii si al cailor de acces; 

 In sensul celor de mai sus, a constituirii dreptului de superficie prin recunoasterea dreptului de 

proprietate asupra constructiilor de catre proprietarul terenului pe care sunt edificate sunt si inscrierile 

in Cartea funciara a terenului, unde Contractul de asociere a fost notat la Partea –III, privitoare la 

foaia de sarcini a imobilului anterior constituirii ipotecilor in favoarea creditorului garantat Banca 

Comerciala Romana, totodata Contractul de asociere fiind notat si in partea a-II-a referitoare la foaia 

de proprietate; 

 Dezvoltarea proiectului imobiliar pe perioada Planului de reorganizare cuprinde edificarea Etapei I 

agreate si cu Finantatorul initial al proiectului BCR SA, respectiv cladirile C4, C7 si C3, aceasta etapa 

fiind corelata cu posibilitatile reale de executie inlauntrul termenului de 3 ani de executare a Planului 

si de valorificare in raport cu cerintele pietei. 

 Pentru claritate, in conformitate cu dispozitiile art.96 alin. 6 lit H din Legea 85/2006, Contractul de 

asociere in participatiune autentificat sub nr. 2303/17.09.2007 se modifica dupa cum urmeaza:  

 pentru intarirea si consolidarea fara echivoc a dreptului de superficie deja existent in favoarea 

asociatului constructor dezvoltator, se introduce in contractul de asociere in participatiune, 

astfel cum acesta a fost modificat si completat prin actele aditionale ulterioare, dupa art. 4.4. 

se introduce art.4.4.1, cu urmatorul cuprins: ”Incepand cu data demararii lucrarilor de 

construire la ansamblul rezidential se instituie in favoarea asociatului constructor Imo 

Investments Estate SRL, ca si succesor al Rotary Constructii SRL, proprietar al 
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constructiilor, un drept de superficie asupra terenului adus aport in asociere, cu titlu gratuit 

pe toata durata de existenta a constructiilor, pana la limita maxima stabilita de legiuitor, 

respectiv de 99 ani dupa finalizarea constructiilor, drept transmisibil in conditiile legii catre 

tertii dobanditori ai imobilelor. Asociatul Stradal nu va putea revendica niciun drept sau alt 

folos material, nici de la coasociati, nici de la terti in legatura cu terenul sau, acesta urmand 

sa fie despagubit in conditiile stabilite prin Contractul de asociere, respectiv prin 

participarea la beneficiile asocierii conform cotelor de participare prevazute la art. 6.1. 

Dreptul de superficie se stinge prin consolidarea dreptului la momentul la care tertul 

dobanditor dobandeste dreptul de proprietate atat asupra constructiei, cat si asupra 

terenului conform dispozitiilor art.698 lit. b NCC. ” 

 dupa art. 4.6. se introduce art. 4.7 cu urmatorul cuprins: “Pentru claritate, in considerarea 

scopului, obiectului si naturii contractului de asociere, a stadiului existent avansat al 

constructiilor, in caz de incetare a acestuia pentru oricare din cazurile prezute la litera a, d-

h, in conformitate cu prevederile legale referitoare la reziliere, aceasta va produce efecte 

doar pentru viitor si nu va afecta obligatiile deja asumate si indeplinite, cum ar fi 

constituirea aportului la asociere, asociatii, care isi pastreaza dreptul la proprietate asupra 

aporturilor si care sunt in concret in imposibilitate de a-si redobandi si prelua fiecare dintre 

ei aportul constituit nu se vor putea opune de la valorificarea aportului fiecaruia, ci vor avea 

fiecare dintre ei un drept de creanta rezultat din valorificare in limita si procentul stabilit 

pentru beneficii si pierderi conform contractului.” 

 art.5.1 din contractul de asociere se modifica si va avea urmatorul cuprins: “ In considerarea 

aportului la asociere conform dispozitiilor art.4.1 din contract Asociatiunea in participatiune 

va fi administrata si condusa de asociatul Imo Investments Estate SRL care va putea face 

orice operatiuni in sprijinul si functionarea asocierii, pentru atingerea obiectului si scopului 

asocierii, inclusiv dar fara a se limita la operatii de realizare cadastru, 

dezmembrare/lotizare, intabulare etc., prezenta clauza functionand ca un mandat expres 

acordat asociatului Imo Investments Estate SRL de catre proprietarul terenului adus aport in 

asociere” 

 art.5.3. din contractul de asociere se abroga/elimina. 

 Se modifica art. 6.2 din Contractul de asociere, astfel cum acesta a fost modificat prin actele 

aditionale ulterioare, acesta urmand a avea urmatorul cuprins: 
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“Partile vor putea proceda la repartizari anticipate cu titlu de beneficii catre asociatul 

Stradal. In acest sens, se vor putea efectua plati anticipate cu titlu de beneficiu catre 

asociatul Stradal pe terenul caruia se edifica Etapa I de construire,  pana la nivelul maxim al 

beneficiilor in valoare de 1.885.389 lei corespunzator aportului de teren afectat de 

constructiile C3, C4 si C7. Platile se vor realiza in termen de 15 zile de la data semnarii 

contractului de vanzare cumparare pentru cota de teren aferenta. Sumele achitate se vor 

deduce din sumele finale datorate coasociatului cu titlu de beneficii din asociere.” 

 In sensul celor de mai sus Contractul de asociere in participatiune autentificat sub nr. 

2303/17.09.2007, impreuna cu Actele aditionale la acesta se vor citi si interpreta, dupa confirmarea 

Planului impreuna cu acesta. 

 In sensul celor de mai sus, pentru a evita incarcarea inutila a prevederilor din plan, modificarile 

propuse prin plan a fi aduse contractului de asociere in participatiune se vor citi ca fiind si prevederi 

ale Planului de reorganizare, facand parte integranta din Plan. 

 In considerarea cotei de beneficii si pierderi cuvenita asociatului STRADAL, a profitului asocierii 

determinat prin evaluarea depusa la dosarul cauzei privind insolventa subscrisei, din care asociatului 

Stradal i se cuvine un procent de 33,73%, respectiv suma de 851.345 Euro, care include si jumatatea 

din terenul total adus aport in asociere ce nu este aferent etapei I, respectiv C1, C2, C5 si C6,  pe 

durata de reorganizare a asociatului Imo Investments Estate SRL, cu titlu de beneficii din asociere, si 

dupa indeplinirea obligatiei de semnare a contractelor de vanzare cumparare pentru cota de teren 

aferenta fiecarui imobil constructie de tip apartament sau spatiu comercial, i se vor repartiza sume 

corespunzatoare fiecarei vanzari prin raportare la cota de teren transmisibila in speta dupa urmatoarea 

formula: 20,11 Euro/mp teren transmis x numarul de mp de teren aferent fiecarui imobil constructie 

de tip apartament sau spatiu comercial, in limita a jumatate din beneficii corespunzatoare jumatatii de 

teren afectata de constructii in aceasta etapa. Pretul per mp de teren cu titlu de beneficii a fost 

determinat prin raportare la totalul beneficiilor cuvenite asociatul Stradal si suprafata totala de teren 

adusa aport in asociere. 

 Actionand dupa propria vointa, pentru consolidarea dreptului si stingerea superficiei prin contopirea 

dreptului de proprietate asupra constructiilor cu cel asupra terenului, proprietarul constructiei si/sau 

tertul dobanditor, in caz de refuz al proprietarului terenului de semnare a contractului de vanzare 

cumparare asupra cotei de teren aferenta si dupa achitarea cotei sale corespunzatoare de beneficii se 
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va putea adresa instantelor judecatoresti in conditiile legii pentru constatarea intervenirii transferului 

de proprietate in contra titularului dreptului. 

 Superficia ca dezmembramant al dreptului de proprietate nu este reglementat in mod distinct de codul 

civil in vigoare la momentul incheierii contractului de asociere in participatiune, insa existenta sa, ca 

si drept real este recunoscuta in unanimitate de toata doctrina si practica judiciara ca fiind “dreptul de 

proprietate pe care il are o anumita persoana, denumita superficiar, asupra constructiilor plantatiilor 

sau altor lucrari care se afla pe un teren ce apartine unei alte persoane, precum si dreptul de folosinta 

al superficiarului asupra acelui teren”1, fiind reglementata in mod distinct, printre altele de Legea nr. 

7/1996 

 Conform  art. 23 din Legea nr. 7/1996: 

“Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat 

imobilul, precum şi din 3 părţi: 

… 

 

 C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile 

reale de garanţie şi sarcini, care va cuprinde: 

   a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi 

privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă; 

   b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la 

drepturile reale înscrise în această parte; 

   c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale; 

   d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această 

parte. 

 

 

 Posibilitatea valorificarii imobilelor ca apartamente individuale la finalizarea proiectului imobiliar 

“BELVEDERE” va duce la maximizarea veniturilor si concomitent va reprezenta o  sursa de 

rambursare pentru datoriile inscrise la masa credala, mai mult astfel cum am mentionat anterior 

asigura un marketing mult mai adecvat variantei falimentului numai si prin aceea ca se va adresa, prin 

intermediul imobilelor finalizate catre o piata mult mai larga si mai diversificata de clienti, spre 

deosebire de o valorificare in faliment a unor structuri, constructii nefinalizate; 

 Esalonarea si ajustarea masei credale in conformitate cu capacitatea reala de plata a debitoarei. 

                                                           
1 Ion P. Filipescu – Dreptul civil – Dreptul de proprietate si alte drepturi reale – editura Actami 1998, pag. 273 
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Votarea planului si continuarea procedurii reorganizarii sunt masuri menite prin finalitatea lor sa satisfaca 

interesele tuturor creditorilor, atat ale creditorilor garantati, cat si ale celorlalti creditori, precum si 

interesele Debitoarei care isi continua activitatea, cu toate consecintele economice si sociale aferente. 

2.2.2 Avantaje generale fata de procedura falimentului 

 Falimentul unei societati situeaza creditorii si debitoarea pe pozitii antagonice, primii urmarind 

recuperarea integrala a creantei impotriva averii debitorului, iar aceasta din urma mentinerea firmei in 

viata comerciala. Daca in cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvarii 

intereselor debitoarei, a carei avere este vanduta (lichidata) in intregime, in cazul reorganizarii cele 

doua deziderate se cumuleaza, debitoarea continuandu-si activitatea, cu consecinta cresterii sale 

economice, iar creditorii profita de pe urma maximizarii valorii averii si a lichiditatilor suplimentare 

obtinute, realizandu-si in acest fel creantele intr-o proportie superioara decat ceea ce s-ar realiza in 

ipoteza falimentului. 

Procesul de reorganizare comporta si alte avantaje: 

 Continuarea activitatii mareste considerabil sansele ca activul societatii sa fie vandut ca un ansamblu 

in stare de functionare; 

 Societatea debitoare are in perioada de procedura costuri fixe semnificative (conservarea si paza, 

onorariu administrator judiciar etc.), cheltuieli care nu pot fi acoperite astfel incat sa nu afecteze 

cotele de distribuiri decat prin desfasurarea activitatii. Toate aceste cheltuieli, in cazul nefericit al 

falimentului Societatii, ar urma sa fie platite prioritar din valoarea bunurilor vandute, conform art. 121 

pct. 1 din Legea nr.85/2006 (ca si cheltuieli de conservare, curente si de procedura), impietand asupra 

valorii obtinute din vanzare si diminuand in mod direct gradul de satisfacere a creantelor creditorilor. 

 

2.2.3 Comparatia avantajelor reorganizarii in raport cu falimentul  societatii. 

Cheltuieli de procedura comparative. 

Scopul evaluarii realizata de catre societatea de evaluare angajata in acest sens este acela de a 

stabili pretul de vanzare al imobilului  “ANSAMBLUL REZIDENTIAL GERMAN BELVEDERE 

BANEASA”. In acest sens mentionam faptul ca valoarea de piata „este suma estimata pentru care o 

proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o 

tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile 

implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere."  Valorificarea activelor 
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Societatii intr-o procedura de faliment se realizeaza in conditii speciale care nu permit obtinerea in 

schimbul activelor Societatii a valorii de piata a acestora.  

Astfel, pentru estimarea valorii care ar putea fi distribuita creditorilor in caz de faliment, a fost efectuata o 

evaluare recenta, in decembrie  2014  respectiv la o data apropiata de momentul depunerii planului de 

reorganizare. 

Valoarea de piata 

VPIATA = 4.609.000 EUR respectiv 20.414.183 lei 

 

Precizam ca aceasta valoare este corespunzatoare ansamblului de constructii nefinalizate, in starea in care 

acestea se regasesc in momentul actual. Aceasta suma ar urma sa fie distribuita creditorului garantat si ar 

acoperi numai o parte din creanta pe care acesta o detine asupra debitoarei. 

Mentionam faptul ca totalul distribuirilor ce urmeaza a se efectua prin programul de plati propus prin 

prezentul plan creditorilor, cuprinde plata integrala a creditorilor garantati si bugetari, precum si partial in 

privinta celor chirografari, aceasta numai in ipoteza in care creditorul garantat de rang superior si 

defavorizat prin Plan ca urmare a platii esalonate voteaza favorabil planul de reorganizare, in caz contrar 

creditorii chirografari urmeaza a primi aceeasi suma ca si in ipoteza falimentului. Se observa faptul ca 

sumele prevazute a fi platite prin programul de plati sunt mai mari decat cele prevazute a fi platite in 

ipoteza falimentului si sunt conditionate de votul BCR exprimat in cadrul categoriei de creante garantate, 

in ceea ce priveste categoria creantelor chirografare. 

Avand in vedere acest aspect, putem spune ca avantajele procedurii reorganizarii fata de procedura 

falimentului prezinta interes atat din prisma valorii care poate fi distribuita creditorilor cat si din alte 

puncte de vedere. 

Avand in vedere aceste considerente in cele ce urmeaza vom trata diferentiat categoriile de creditori 

pentru care procedura de reorganizare este mai avantajoasa decat procedura falimentului.  

In ceea ce priveste creditorul garantat sumele de distribuit acestuia ar fi afectate de cheltuielile curente si 

de procedura, a caror valoarea totala nu este deloc de neglijat. 

Mai mult, in ipoteza falimentului, intr-un scenariu ponderat si nu pesimist, valoarea de vanzare a activului 

astfel cum acesta se afla acum ar fi evident inferior celui determinat prin evaluare. 

In ceea ce priveste creditorii chirografari este evident avantajul concretizat prin aceea ca numai ipoteza 

reorganizarii le asigura conditionat posibilitatea de a-si recupera in parte creantele cu care acestia sunt 

inscrisi la masa credala, la o valoare superioara falimentului. 
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Reiteram si pe aceasta cale ca, in privinta acestor creditori distribuirea de sume este conditionata de votul 

favorabil exprimat asupra planului de catre creditorul garantat, in caz contrar, in raport de dispozitiile 

imperative ale Legii existand riscul ca Planul sa fie apreciat inechitabil. 

In masura unui vot nefavorabil din partea creditorului garantat sumele preconizate a fi achitate catre 

categoria creantelor chirografare superioare celor prevazute pentru ipoteza falimentului se vor constitui in 

profit din reorganziare. 

In cazul valorificarii garantiei la 100% din valoare: 

Faliment 

      Cheltuieli RON EUR 

    Paza 865.138 198.148,32 pe o perioada de 2 ani 

Conservare active 408.284 92.180,00 1% pe o perioada de 2 ani 

Administrator judiciar 212.602 48.000,00 pe o perioada de 2 ani+restante 15 luni 

5% Administrator judiciar 1.039.425 234.675,47   

2% UNPIR 415.770 93.870,19   

 
2.941.218 666.873,97 

    Reorganizare 

      Cheltuieli RON EUR 

    Plati antreprenor general 101.438.436 22.902.202,68   

Plati beneficii asociere 

STRADAL SA 1.885.389 425.672,50   

Taxa regularizare autorizare 633.517 143.032,01   

Consultanta/dirigintie santier 797.256 180.000,00   

Actualizare cadastru 107.544 24.280,58   

Cheltuieli dezmembrare si 

intabulare 151.870 34.288,36   

Cheltuieli paza 1.153.517 260.434,57   

Impozit cladire 1.805.737 407.689,26   

Cheltuieli de promovare si 

vanzare (2%) 1.630.797 368.192,29   

Adm. jud. Evrika restant (15 luni) 132.876 30.000,00   

Adm. jud. Evrika pe perioada 

reorganizare 318.902 72.000,00   

Adm. Jud. Procentual 1.124.741 253.937,68   

 
111.180.582 25.101.729,94 

    Analiza comparativa Faliment/Reorganizare 

Creanta Faliment Reorganizare 

Creditori garantati 20.414.183 17.472.962 85,59% 20.414.183 100,00% 

Creditori bugetari 87.493 87.493 100,00% 87.493 100,00% 

Creditori chirografari 196.277.096 291.805 0,15% 1.993.140 1,02% 
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In cazul valorificarii garantiei la 85% din valoare: 

Faliment 

      Cheltuieli RON EUR 

    Paza 865.138 195.604,24 pe o perioada de 2 ani 

Conservare active 408.284 92.180,00 1% pe o perioada de 2 ani 

Administrator judiciar 212.602 48.000,00 

pe o perioada de 2 ani+restante 15 

luni 

5% Administrator judiciar 886.318 200.107,97   

2% UNPIR 354.527 80.043,19   

 
2.726.869 615.935,40 

     

Reorganizare 

      Cheltuieli RON EUR 

    Plati antreprenor general 101.438.436 22.902.202,68   

Plati beneficii asociere 

STRADAL SA 1.885.389 425.672,50   

Taxa regularizare autorizare 633.517 143.032,01   

Consultanta/dirigintie 

santier 797.256 180.000,00   

Actualizare cadastru 107.544 24.280,58   

Cheltuieli dezmembrare si 

intabulare 151.870 34.288,36   

Cheltuieli paza 1.153.517 260.434,57   

Impozit cladire 1.805.737 407.689,26   

Cheltuieli de promovare si 

vanzare (2%) 1.630.797 368.192,29   

Adm. jud. Evrika restant 

(15 luni) 132.876 30.000,00   

Adm. jud. Evrika pe 

perioada reorganizare 318.902 72.000,00   

Adm. Jud. Procentual 1.124.741 253.937,68   

 
111.180.582 25.101.729,94 

    Analiza comparativa Faliment/Reorganizare 

Creanta Faliment Reorganizare 

Creditori garantati 20.414.182,80 14.643.795,81 71,73% 20.414.182,80 100,00% 

Creditori bugetari 87.493,00 87.493,00 100,00% 87.493,00 100,00% 

Creditori chirografari 196.364.588,72 291.082,00 0,15% 1.993.140,00 1,02% 

 

2.2.4  Avantajele pentru principalele categorii de creditori 

 

Conform celor descrise valoric in Tabelul de mai sus se desprind avantaje concrete pentru fiecare dintre 

categoriile de creditori, dupa cum urmeaza: 
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Avantaje pentru creditorii garantati 

Principalul avantaj al creditorului garantat Banca Comerciala Romana S.A., acesta fiind singurul creditor 

titular de garantii, il reprezinta faptul ca, potrivit planului de reorganizare, acesta  isi incaseaza integral 

creanta in aceasta categorie, in limita valorii evaluate a garantiei, existand avantajul ca pretul obtinut 

pentru activele ce urmeaza a fi valorificate si sunt in garantia acesteia, sa fie mai mare decat in procedura 

de faliment, cand de regula cumparatorii profitand de faptul ca debitoarea are nevoie acuta de lichiditati 

pentru plata cheltuielilor legate de conservarea si administrarea bunurilor din patrimoniul acesteia, ofera 

preturi mult mai mici. 

Analiza comparativa cu referire directa la acest creditor are in vedere 2 ipoteze de lucru, respectiv (i) cea 

in care in caz de faliment valorificarea activului constituit de costructiile nefinalizate se va face la 100% 

din valoarea evaluata in procedura si (ii) cea in care valorificarea se va face in conditii limitate de 

marketing la 85% din valoarea evaluata a constructiilor evaluate. 

Este totodata de mentionat ca sunt sanse reale raportat la istoricul pietei de valorificari in proceduri de 

faliment ca valorificarea sa fie facuta chiar la un pret mai mic de 85% din valoarea evaluata a 

constructiilor nefinalizate. 

 

Avantaje pentru creditorii bugetari 

Avantajul pentru creditorul bugetar este acela ca in cazul reorganizarii judiciare a societatii acesta isi va 

incasa integral creanta intr-un termen accelerat, de pana la 30 de zile de la confirmarea Planului, iar 

continuarea activitatii economice a Societatii inseamna mentinerea unui important contribuabil la bugetul 

consolidat al statului, caruia i se achita impozitele si taxele aferente activitatii curente, intregindu-se astfel 

resursele financiare publice. Sumele viitoare ce vor fi achitate sub forma de debite aferente bugetului 

consolidat al statului rezultate din desfasurarea activitatii curente ca urmare a implementarii cu succes a 

prezentului plan de reorganizare, sunt cele cu titlu de TVA, contributiile aferente salariilor, impozit pe 

profit si alte impozite si taxe locale. 

Procesul de reorganizare ofera un avantaj evident creditorului bugetar instituind un regim riguros de 

control al platilor facute la bugetele de stat ca urmare a derularii activitatii curente. In plus acest creditor, 

in cazul reorganizarii isi va  incasa integral creanta intr-o perioada mult mai scurta de timp. 

 

Avantaje pentru creditorii chirografari 

Asa cum am mai relatat, prin inceperea procedurii de reorganizare a SC IMO INVESTMENTS ESTATE 

S.R.L., principalul avantaj este acela al continuarii activitatii si al reinsertiei Societatii in circuitul 
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comercial. In acest sens, Societatea pastreaza relatiile cu actualii parteneri si va colabora cu altii noi, 

contribuind astfel la dezvoltarea circuitului comercial. 

Reorganizarea in conditiile stabilite prin Plan, va permite achitarea unor sume la o valoare superioara 

cazului de faliment si catre acesti creditori. Parte din creditorii chirografari, fiind clienti in cadrul 

proiectului imobiliar, vor putea folosi sumele incasate pentru cumpararea de imobile chiar in ansamblu, 

atingandu-se astfel scopul initial prefigurat in mentalul acestora. 

3.   Prezentarea Societatii 

3.1. Identificarea societatii 

Denumire   S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE  S.R.L.  

Forma juridica Societate cu raspundere limitata  

Sediul   Municipiul Buzau, str. Lt. Col.. Gheorghe Iacob nr. 2, jud. Buzau 

CUI   32085781 

ORC   J10/709/2013 

 

3.2. Obiectul de activitate 
 

Activitatea principala – Cod CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara. 

 

3.3. Asociatii. Capitalul social. 

 

Asociat 

 

Numar parti 

sociale 

 

Aport la 

capitalul social 

lei 

 

Cota de participare la 

beneficii si pierderi 

Letorova Energi Construct Holding S.A. 

 

 

 

 

 

 

567 

 

 

 

 

28.350  

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

Administrator statutar: Constantinopol Elena Luiza 

Administrator special : Vlad Marian, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti str. Progresului nr. 53, bl. 5 

sc. 1, et. 6, ap. 21, sector 5, posesor al CI seria RT numar 930495, eliberata la data de 02.07.2013 de 

SPCEP S5, CNP 1540615400209. 
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Administrator judiciar : SCP EVRIKA INSOLVENCY IPURL. 

 

3.4. Scurt istoric al Societatii si al managementului acesteia  
 

SC IMO INVESTMENTS ESTATE S.R.L. a luat fiinta in urma divizarii asimetrice 2a unei societati si a 

primit (in urma acestei divizari asimetrice), activele si pasivele stabilite de asociatii Societatii Divizate 

care au fost acceptate in mod expres de asociatii societatii beneficiare. Operatiunea de divizare a fost 

facuta in conformitate cu art. 238 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 

1376/2004 pentru aprobarea Normelor motodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor 

operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau 

excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, precum si a 

prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale Codului Fiscal al Romaniei. 

Divizarea a avut loc pentru o mai buna desfasurare a activitatilor, asociatii Societatii Divizate 

considerand ca se impunea o separare a centrelor de profit pe activitati specifice in asa fel incat sa se 

realizeze o eficientizare superioara in desfasurarea activitatilor respective, o profitabilitatea mai mare, 

printr-un control mai adecvat asupra acestora, astfel incat o activitate sa nu afecteze negativ 

desfasurarea unei alte activitati. 

Divizarea a devenit efectiva in conformitate cu prevederile articolului 249 alin.1 lit. A din Legea 

31/1990, la data in care s-a dispus inmatricularea ultimei dintre societatile beneficiare constituite prin 

divizare la Registrul Comertului Competent. 

 

3.5. Analiza evolutiei patrimoniului Societatii si a principalilor indicatori 

financiari 
 

                                                           
2 Divizare asimetrica – in raportul de indivizibilitate a partilor sociale nu se poate proceda la o 

repartizare proportionala a  ponderilor detinute de asociati in societatea divizata in cadrul capitalului 

social al societatilor beneficiare. Desi se repartizeaza catre asociati, global, prin raportare la toate 

societatile participante la divizare acelasi numar de parti sociale, ponderea detinuta de catre asociati in 

cadrul fiecarei societati beneficiare va fi diferita fata de ponderea detinuta in cadrul societatii divizate. 
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Situatia transferurilor catre  SC IMO INVESTMENTS ESTATE S.R.L de la Societatea Divizata, precum si 

ponderile acestor transferuri, este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 

Specificatie 

 

31.01.2013  

Societatea 

Divizata 

31.01.2013 

SC IMO 

INVESTMENTS 

ESTATE SRL 

Pondere 

transferată la 

SC IMO 

INVESTMENTS 

ESTATE SRL 

I.TOTAL ACTIVE     75.181.104       69.892.832      96,440% 

1.ACTIVE IMOBILIZATE - 

imobilizari corporale 

      

 2.707.979      

            

     -        

 

-  

2.ACTIVE CIRCULANTE din care:     72.473.125       69.892.832      96,440% 

a. STOCURI -   64.563.264      -  

b. CREANTE -     3.164.967      -  

c.CASA SI CONTURI LA BANCI -    2.164.600      -  

CHELTUIELI IN AVANS                    -                        -        -  

II. PASIVE TOTALE, din care:     74.457.695       69.367.164      93,163% 

1.DATORII      74.457.695       69.367.164      93,163% 

2.PROVIZIOANE                    -                        -                            -        

3.VENITURI IN AVANS                    -                        -                            -        

III. CAPITALURI TOTAL , din care:          723.409            525.668      72,665% 

a. CAPITAL SOCIAL + prima divizare            39.049      -  -  

b. REZERVE              7.925      -  -  

c. ALTE CAPITALURI          676.435      -  -  

nr. parti sociale                 780      -  -  

valoarea nominala a unei parti sociale (lei)                   50      -  -  

Activ net pe parte sociala (lei)                 927      -  -  

 

Se constata o rata de transfer de 72,665% catre SC IMO INVESTMENTS ESTATE S.R.L. 

 

Situatia detaliată a ceea ce a fost preluat în patrimoniul SC IMO INVESTMENTS ESTATE S.R.L se 

prezintă astfel: 

Specificatie Detaliu la 

31.01.2013 

Total 

31.01.2013 

I.TOTAL ACTIVE     69.892.831       69.892.832      

1.ACTIVE CIRCULANTE total, din care:     69.892.831       69.892.832      

a. STOCURI     64.563.264       64.563.264      

avansuri pentru cumparari de stocuri          783.593       

constructii in curs de executie     63.779.671       

b. CREANTE       3.164.967         3.164.967      

creante + titluri constatatoare ale creantelor       2.683.951       

creante comerciale          481.016       

c.CASA SI CONTURI LA BANCI       2.164.600         2.164.600      

investitii pe termen scurt          300.000       

disponibilitati banesti din conturi bancare deschise la BCR       1.864.600       



Plan de reorganizare S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL 

 

 

21 

astfel: 

* Ideal BCR - cont de investitii euro (8.029,34 euro)       35.188,62       

* depozit colateral pentru garantare euro (417.418,39 euro)  1.829.336,10       

* subcont cont curent euro (17,18 euro)              75,30       

II. PASIVE TOTALE din care:     69.367.164       69.367.164      

1.DATORII astfel:     69.367.164       69.367.164      

 *dobanzi bancare datorate pentru credite pe termen lung 

aferente perioadei 01.12.2012-31.01.2013 in euro (227.995,54 

euro) 

    

      999.190      

 

avansuri incasate de la clientii proiectului Belvedere          822.511       

datorii comerciale fata de furnizori       1.143.550       

alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile 

sociale 

           96.189       

*datorii pe termen lung, reprezentand trageri conform 

contractului de finantare cu BCR, incheiat pentru proiectul 

imobiliar Belvedere (respeciv 15.129.657 euro) 

   

 

  66.305.723      

 

III. CAPITALURI TOTAL, din care:           525.668            525.668      

a. CAPITAL SOCIAL la infiintare prin prealuarea 

patrimoniului divizat 
 

28.350 

 

parti sociale 567  

valoare nominala 50  

prime de divizare 25  

b. REZERVE legale 5.611  

c. ALTE CAPITALURI – neta reportata 359.986  

Sold C 360.795  

Sold D -809  

Rezultatul exercitiului – sold C 131.696  

Activ net divizat (723.409 * 72,665%) = 525.668 525.668  

nr. parti sociale (525.668/927 = 567)  567  

Valoare capitalului social in urma emisiuni de parti sociale 

(567*50=28.350) dar numarul de parti transferata este 

(39.000*72,665% = 28.339), diferenta (28.350 – 28.339 = 11 

lei) este acoperita din prima de divizare transferata 

 

 

 

28.350 

 

valoarea nominala a unei parti sociale din activul net divizat 

(525.668/567 = 927 lei/parte sociala) 

 

927 

 

* cursul de schimb este 4,3825 lei/euro, cursul din data de 

31.01.2013 

  

 

A fost preluat Contractul de Asociere in participatiune incheiat in vederea dezvoltarii proiectului 

imobiliar BELVEDERE (referitor la partea de asociere ce are ca obiect, proiectul imobiliar dezvoltat la 

data prezentului proiect prin finantarea bancara acordata de BCR S.A., pe terenul proprietatea S.C. 

STRADAL S.A.) si integral preluat, Contractul de credit incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A., in 

vederea finantarii dezvoltarii aceluiasi proiect imobiliar.  

- 1.2. constructii in curs de executie cu o valoare de 63.779.671 lei si o 

pondere de 99% din total stocuri; 
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- In componenta creantelor intra:  

- 2.1. creante + titluri constatatoare creantelor cu o valoare de 2.683.951 lei 

si o pondere de 85% din total creante; 

- 2.2. creante comerciale cu o valoare de 481.016 lei si o pondere de 15% din 

total creante; 

- In componenta casa si conturi la banci intra:  

- 3.1. investitii pe termen scurt cu o valoare de 300.000 lei si o pondere de 

14% din total casa si conturi la banci; 

- 3.2. disponibilitati banesti din conturi bancare (deschise la BCR) cu o 

valoare de 1.864.600 lei si o pondere de 86% din total casa si conturi la 

banci; Ponderea cea mai care a acestui element de activ circulant o detin 

depozitele colaterale pentru garantare a caror suma este  1.829.336,10 lei si 

pondere de 98% in total disponibilitati banesti din conturi bancare. 

Datoriile totale ale societăţii, singura componenta a pasivului au o valoare totala de 69.367.164 lei. 

- Datorii pe termen scurt a caror valoare totala este de 3.061.440 lei si 

pondere in total datorii 4,42%; 

- Datorii pe termen lung  a caror valoare este de 66.305.723 lei si pondere in 

total datorii 95,59%. 

- In componenta datoriilor pe termen scurt intra:  

- a. dobanzi bancare datorate pentru credite pe termen lung aferente 

perioadei 01.12.2012-31.01.2013 cu o valoare de 999.190 si o pondere de 

1,44% din total datorii; 

- b. avansuri incasate de la clientii proiectului Belvedere cu o valoare de 

822.511 lei si o pondere de 1,19% din total datorii; 

- c. datorii comerciale fata de furnizori cu o valoare de 1.143.550 lei si o 

pondere de 1,65% din total datorii; 

- d. alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale 

cu o valoare de 96.189 lei si o pondere de 0,14% din total datorii; 

- In componenta datoriilor pe termen lung intra doar contractul de finantare cu Banca 

Comerciala Romana S.A., incheiat pentru proiectul imobiliar Belvedere cu o valoare de 

66.305.723 lei si o pondere de 95,59% din total datorii. 

 

 Analiza structurii bilantului 
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Analiza ratelor de structura ale activului 

 

 

Din punct de vedere financiar, conform literaturii de specialitate, elementele activului bilantier 

reprezinta o alocare de fonduri banesti. 

Astfel, activele sunt resursele economice care apartin unei entitati economice. Un activ reprezinta o 

resursa controlata de societatea comerciala ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta 

sa genereze beneficii economice viitoare. 

 Activele au urmatoarele trei caracteristici esentiale: 

 Beneficiul economic viitor include o capacitate, fie singulara fie in combinatie cu alte active, 

care contribuie direct sau indirect la viitorul cash flow; 

 Entitatea economica poate controla accesul la beneficiu; 

 Tranzactia sau evenimentul care dau dreptul la controlul beneficiului deja s-a produs. 

Situaţia comparativă a elementelor de activ se prezintă ca în tabloul de mai jos: 

Ca reprezentare grafică, evoluţia elementelor de activ este prezentată mai jos: 
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 De-a lungul exerciţiului financiar 2013 au avut loc permutări ale unora dintre elementele ce 

compun activul societăţii debitoare în sensul că: 

 - cu suma de 66.361.724 lei sunt diminuate activele circulante ale societăţii debitoare în favoarea 

activelor imobilizate. Mai exact, suma reprezintă acum c/valoarea imobilizărilor corporale în curs, care, 

conform reglementărilor contabile în vigoare trebuie recunoscută ca făcând parte din categoria activelor 

imobilizate. Această sumă la data divizării a fost asimilată activelor circulante, fiind recunoscută la acel 

moment ca lucrări şi servicii în curs de execuţie. De aici şi creşterea imobilizărilor corporale (+89,77%) 

pe seama stocurilor (-91,42%). 

Diminuarea disponibilităţilor băneşti, de la 1.864.600 lei la data divizării/preluării la 35.430 lei la data de 

31.12.2013, se datorează faptului că la data de 15.02.2013, B.C.R. (banca în favoarea căreia a fost 

constituit depozitul pentru garantarea creditului acordat) a debitat contul societăţii divizate cu suma de 

1.830.129,19 lei (eqv.417.418,39 eur). Suma a fost trasă înaintea definitivării formalităţilor legale ale 

divizării, astfel că rulajul contului de diponibilităţi în conturi curente în valută nu a fost influenţat cu 

această sumă, aceasta nemaifiind preluată faptic în urma divizării. 

 Deşi per ansamblu, activul total înregistrează o creştere (de la 69.892.832 lei la data de 

31.01.2013 la 73.925.188 lei la data de 31.12.2013) aceasta nu reprezintă o situaţie favorabilă pentru 

societatea debitoare, creşterea fiind dată în principal de cheltuielile înregistrate în avans (dobânda 

datorată).  

Prezentarea şi analiza comparativă a elementelor de pasiv  

Pasivul bilantier reflecta din punct de vedere financiar sursele de provenienta ale capitalurilor proprii si 

imprumutate.  

In contabilitatea financiara un pasiv este definit ca o obligatie a unei componente provenita din tranzactii 

sau evenimente din trecut, a carei stingere poate duce la transferarea unui activ, prestarea de servicii sau 

alte beneficii economice viitoare. 

Elementele de pasiv includ o indatorare sau o responsabilitate fata de altii, stingerea acestora fiind 

posibila prin viitoare transferuri sau utilizarea activelor, asigurarea de anumite servicii sau beneficii 

economice, la o data specificata sau determinabila, la aparitia unui anumit eveniment sau la cerere.  

Datoria sau responsabilitatea il obliga pe posesor, tranzactia sau evenimentul economic prin care se 

declanseaza obligatia deja s-a petrecut. 
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Situaţia comparativă a elementelor de pasiv se prezintă astfel: 

 

 

Indicator 

31.01.2013 

(data 

preluării) 

% in 

total 

pasiv 

 

31.12.2013 

% in  

total 

pasiv 

Crestere (+) / 

Descrestere (-) 

Datorii pe termen scurt 3.061.441 4,38 76.837.407 103,94 +99,56% 

Datorii pe termen lung 66.305.723 94,87 - - -94,87% 

TOTAL DATORII 69.367.164 99,25 76.837.407 103,94 +4,69% 

Capital social 28.350 0,04 28.350 0,04 - 

Prime de capital 25 0,00 25 0,00 - 

Rezerve 5.611 0,01 5.611 0,01 - 

Rezultatul reportat 359.986 0,52 730.049 0,99 +0,47% 

Rezultatul exercitiului 131.696 0,19 -3.676.254 -4,97 -5,16% 

Capitaluri proprii 525.668 0,75 -2.912.219 -3,94 -4,69% 

TOTAL PASIV 69.892.832 100 73.925.188 100 - 

Ca reprezentare grafică, evoluţia elementelor de pasiv este prezentată mai jos: 
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La fel ca şi în cazul activului, de-a lungul exerciţiului financiar 2013 au avut loc permutări ale unora 

dintre elementele ce compun pasivul societăţii debitoare în sensul că: 

 - suma de 66.305.723 lei, reprezentând c/valoarea creditului bancar pe termen lung, este 

recunoscută în situaţiile financiare de la finele exerciţiului financiar 2013 la categoria datoriilor pe termen 

scurt. Acest lucru a fost posibil datorită declararii anticipate a scadentei creditul acordat.  

 Conform balanţei de verificare a conturilor contabile încheiată la data de 31.12.2013, valoarea 

reevaluată a creditului este de 65.979.978,06 lei, dobânda aferentă înregistrând valoarea de 6.286.046,28 

lei. 

 Conform Tabelului definitiv, împotriva societăţii debitoare au fost înregistrate creanţe în valoare 

totală de 286.890.105,15 lei, din care: 

- creanţe garantate     20.414.183 lei; 

- creanţe bugetare       87.493,00 lei; 

-creanţe chirografare                     196.277.095,72 lei, 

- 70.111.333,43 lei creanţă acceptată sub condiţia suspensivă a achitarii sumelor in favoarea creditorului 

garantat BCR SA in limita valorii evaluate a garantiei constituite de acest creditor in favoarea Bancii 

Finantatoare, valoare care nu influenteaza totalul final al obligatiilor din Tabelul Definitiv de creante. 

Analiza principalilor indicatori economico-financiari 

Analiza principalilor indicatori s-a realizat prin intermediul raportului de cauze intocmit si depus la 

dosarul cauzei de catre administratorul judiciar. 

 

3.6. Principalele cauze care au determinat ajungerea Societatii in stare de 

insolventa 

 Pe baza informatiilor prezentate, data fiind si perioada fragmentata supusa analizei precum si 

obiectul principal de activitate afectat de criza mondiala in general si in concret de cea din 

segmentul imobiliar,  putem aprecia că evolutia indicatorilor este negativa.  

 

Stocurile, in proportie de 99%, la data de 31.01.2013, sunt constituite din ”constructii in curs de executie” 

ceea ce influenteaza negativ posibilitatea valorificarii lor imediate fara a fi finalizate. 
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Permutarea efectuata în cadrul elementelor de activ, în sensul diminuării activelor circulante pe seama 

majorării activelor imobilizate în curs, reflectă şi mai clar imposibilitatea valorificării imediate a acestora 

in stadiul in care se afla. 

Activele circulante, la data de 31.01.2013 reprezenta 100%  din totalul activelor, stocurile reprezentand 

cea mai mare pondere in cadrul activelor circulante – 92%. 

La data de 31.12.2013, activele circulante nu mai reprezintă decât 2,40% din totalul activelor, ceea ce 

denotă cu claritate faptul că prin valorificarea acestora nu se poate obţine un flux de numerar astfel încât, 

datoriile curente să poată fi achitate. 

Disponibilitatile banesti din conturile bancare, la data de 31.01.2013, aveau o valoare de 1.864.600 lei si o 

pondere de 86% din total casa si conturi la banci. Ponderea cea mai mare a acestui element de activ 

circulant o detin depozitele colaterale pentru garantare, a caror suma este 1.829.336,10 lei si pondere de 

98% in total disponibilitati banesti din conturi bancare. 

La finele exerciţiului financiar 2013, depozitul colateral nu mai există, acesta fiind încasat de banca 

finanţatoare, respectiv de B.C.R. 

In componenta datoriilor si in mod particular a datoriilor pe termen lung, la data de 31.01.2013, intra 

contractul de finantare cu BCR-ul a carei valoare este de 66.305.723 lei, cu o pondere in total datorii de 

95,59%. 

Permutarea efectuata în cadrul elementelor de pasiv, încadrarea tuturor datoriilor pe termen scurt după 

declararea scadenţei anticipate a creditului acordat, a adâncit şi mai mult imposibilitatea de achitare a unei 

valori atât de mare a datoriilor într-un termen atât de scurt. 

Lipsa disponibilului necesar finalizării proiectului imobiliar a dus la stoparea acestuia şi implicit la 

imposibilitatea de redresare a societăţii într-o perioadă de timp rezonabilă, astfel încât prin resursele 

financiare ce s-ar fi putut crea în urma valorificării bunurilor imobile datoriile să poată fi achitate în 

integralitatea lor, ceea ce constituie cauza stării de insolvenţă a societăţii. 

Insolventa este determinata, astfel cum prevad si dispozitiile legale de imposibilitatea achitarii datoriile 

scadente cu sumele disponibile din conturile societatii. 

Dupa cum se poate observa din evidentele contabile depuse la dosarul cauzei odata cu solicitarea de 

deschidere a procedurii insolventei, precum si din cererile de interventie formulate, subscrisa nu 
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dispuneam si nu dispunem de sume care pot acoperi creantele scadente, creante ca isi au izvorul economic 

in derularea si edificarea proiectului imobiliar Belvedere. 

Principalele creante sunt constituite de creante comerciale nascute din edificarea proiectului, antreprenori 

si/sau subantreprenori, creante comerciale ale beneficiarilor din proiect ce au semnat contracte in vederea 

achizitionarii de apartamente in cadrul ansamblului rezidential si de creante comerciale datorate Bancii 

Comerciale Romane SA, banca finantatoare a proiectului imobiliar. 

Astfel, la debutul proiectului imobiliar in anul 2007 acesta contura toate premisele unui proiect imobiliar 

de succes, atat in conjunctura economica existenta la acel moment, cat si datorita amplasamentului 

acestuia, in proximitatea si cu vedere catre lacul Pipera, precum si a designului inovator si atractiv, sub 

forma partii superioare a unui vapor de croaziera de mari dimensiuni. 

Toate cele mentionate, impreuna cu promovarea intensa a proiectului imobiliar au condus la identificarea 

unui numar foarte mare de potentiali clienti, printre care si fonduri de investitii straine, ceea ce a intarit 

inca odata convingerea succesului pe care acest proiect imobiliar il avea, si susutinem, il poate avea in 

continuare. 

Ulterior anului 2009, an ce constituie aparitia publica a crizei economice si in Romania, banca 

finantatoare a inceput sa-si exprime ingrijorarea asupra posibilitatii de valorificarea a apartamentelor in 

cadrul ansamblului rezidential, declansandu-se un intreg proces de negocieri si discutii cu banca in 

vederea identificarii de solutii de optimizare a proiectului imobiliar, in final toate acestea concretizandu-

se in reducerea proiectului la solicitarea bancii la numai 2 blocuri, din totalul de 5, din care o cladire cu 

destinatia birouri. 

Perioadele de dupa declansarea crizei economice, incluzand si perioadele de negocieri cu banca 

finantatoarea BCR SA au fost perioade foarte dificile pentru proiectului imobiliar, dat fiind ca banca, 

justificat de aceasta ingrijorare in valorificarea viitoare a apartamentelor, a ingreunat desfasurarea 

proiectului prin limitari a tragerilor din facilitatea de credit aprobata, urmata de o suspendare a finantarii 

pe perioada nelimitata si nedeterminata pana la identificarea de catre aceasta a riscurilor viitoare ale 

proiectului, desi in toata aceasta perioada, sumele datorate bancii, contituite exclusiv de dobanzi bancare 

erau achitate conform contractului. 

Ulterior in data de 24.09.2012 ( intr-o zi de Luni, fata de data de 22.09.2012 – data scadentei contractuale 

– zi de Sambata, nelucratoare) data  scadentei legale ( fiind prelungita de drept din 22.09.2012 catre prima 

zi lucrartoare bancara 24.09.2012), BCR SA declara scadent anticipat creditul pentru o intarziere de 2 zile 

( nereale in fapt fata de cele aratate mai sus) printr-o notificarea adresata Rotary Constructii SRL. 
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Este de mentionat ca la acea data, 24.09.2012, Curtea de Apel Bucuresti se pronuntase irevocabil asupra 

divizarii, constatand totodata ca toate activele si pasivele acestui proiect imobiliar s-au transferat catre 

Rotary Constructii Belvedere ( Imo Loke View Group) al carei succesor suntem. 

Pentru motivele aratate anterior, atat referitoare la nescadenta, cat si la lipsa notificarii exigibilitatii 

anticipate transmisa catre societatea indrituita la cel moment si tinuta de toate obligatiile proiectului 

imobiliar Belvedere, subscrisa am apreciat ca nu suntem in situatia unei scadente anticipate a creditului, 

insa toate aceste aspecte au ramas fara efect in pozitia BCR SA. 

Concluzionand, apreciem ca in masura in care, BCR SA, in calitate de banca finantatoare nu ar fi 

impiedicat efectuarea tragerilor din linia de credit aprobata, nu ar fi suspendat finantarea fara 

temei contractual si in final nu ar fi declarat, de asemenea nelegal si necontractual scadent anticipat 

creditul acordat, la acest moment am fi putut fi in prezenta unui ansamblu rezidential edificat in 

totalitate (4+1 cladiri), iar din sumele obtinute din valorificarea apartamentelor la stadiul de 

finisaje realizate integral, am fi fost in masura sa procedam la rambursarile sumelor catre 

creditorii societatii, evident cu posibilitatea adaptarii modalitatii de valorificare la conditiile de 

piata actuale si concrete fiecarui moment in timp al valorificarii. 

4. Starea Societatii la data propunerii Planului 

4.1 Evaluarea activului companiei 

 

In scopul determinarii valorii activului societatii s-a procedat la efectuarea evaluarii acestuia, intocmindu-

se raportul de Evaluare de catre Ciobotaru Patrancus Teodor, depus la dosarul cauzei in data de 

29.01.2015, raport care sta si la baza determinarii valorice a sumelor ce pot fi achitate prin Planul de 

reorganizare si la baza fundamentarii economice a acestuia. 

 

Valoarea de piata a activului de tipul imobilizarilor corporale din patrimoniul debitoarei si care 

este constituit garantie in favoarea BCR SA este alcatuit din constructiile in curs de executie si care 

au o valoare evaluata la nivelul sumei de 4.609.000 Euro, echivalentul a 20.414.183 lei. 

Situatia activelor patrimoniale se prezinta astfel: 

 

Active 

 

Valoarea de 

piata(lei) 

Activ garantat 20.414.183 

Activ negarantat       409.688 

Total activ (garantat si negarantat) 20.823.870 
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4.2. Pasivul societatii 
 

Pasivul reprezinta totalitatea datoriilor societatii, precum si sursele de provenienta ale capitalurilor proprii 

si imprumutate. 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, pentru creantele nascute anterior datei deschiderii procedurii 

insolventei, creditorii societatii trebuie sa formuleze cerere de inscriere la masa credala in termenul 

stabilit de judecatorul - sindic prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei. Art. 76 alin 1 din 

Legea nr. 85/2006 sanctioneaza creditorii care nu respecta aceasta obligatie legala, ei fiind decazuti din 

dreptul de a fi inscrisi in tabelul creditorilor si de a dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la 

procedura. Astfel, Legea recunoaste numai datoriile societatii inscrise in tabelul definitiv de creante. 

 

4.2.1   Tabelul definitiv al creantelor 

 

Tabelul definitiv cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, 

acceptate in tabelul preliminar  si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformitate cu 

prevederile art. 73, precum  si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor. In acest tabel se arata 

suma solicitata, suma admisa  si rangul de prioritate a creantei. 

 

Tabelul definitiv, prezentat integral in anexa nr.1, a fost depus spre afisare la Tribunalul Buzau la data de 

29.01.2015. 

 

Totalurile pe grupe de creante se prezinta dupa cum urmeaza: 

                                                                                                                                                                           

LEI 

 

Grupa 

Creanta acceptata  

(corectata cf. evaluare) 

Creante garantate - art. 121 alin (1) pct. 2 20.414.183 

(4.609.000 EURO) 

Creante bugetare - art. 123 pct. 4 87.493 

Creante chirografare - art. 123 pct.7 196.277.095,72 

TOTAL 216.778.771,72 
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Tabelul definitiv este intocmit in conformitate cu dispozitiile Legii insolventei, creantele creditorilor fiind 

admise in categoriile de creante care le corespund.  

 

 creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garantie reala asupra 

bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert 

garantat fata de persoanele beneficiare ale garantiilor reale;  

 creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contributii, amenzi si alte 

venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 

 creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garantii fata de 

patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante 

sunt curente la data deschiderii procedurii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in 

perioada de observatie. 

 

In urma confirmarii rezultatelor raportului de evaluare, creditorii garantati au fost inscrisi in tabelul 

definitiv de creante la valoarea stabilita prin evaluare, tabelul definitiv de creante fiind astfel corectat, cu 

rezultatele evaluarii.  

 

Ca urmare a efectuarii evaluarii patrimoniului si a stabilirii valorii bunurilor imobile ce sunt aduse in 

garantia creditorului Banca Comerciala Romana, garantiile acestuia sunt la nivelul sumei de 4.609.000 

euro, respectiv 20.414.183 lei, astfel incat creantele garantate nu au fost inscrise la nivelul total solicitat al 

creantei, fiind necesara diminuarea valorii acestora si trecerea unei parti in cuantum de 53.229.524,22 lei 

la creante chirografare. 

 

4.3. Structura actuala a managementului 

 

Anterior intrarii in insolventa Societatea era administrata de catre Birsaneanu (Constantinopol) Luiza 

Elena numita la data de 31.07.2013.  Dupa deschiderea procedurii insolventei actionarii au numit ca 

administrator special  pe Vlad Marian, iar administrator judiciar desemnat de adunarea creditorilor si 

confirmat de judecatorul sindic este  SCP EVRIKA INSOLVENCY IPURL. 

 

Conform incheierii din data de 08.01.2014, pronuntata de Tribunalul Buzau, in dosarul nr. 

6224/114/2013, in baza careia, la cererea Societatii, a fost deschisa procedura de insolventa, Societatii  nu 

i-a fost ridicat dreptul de administrare. 
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4.4. Simularea falimentului 

 

Pornind de la scopul unui plan de reorganizare si anume acela de a indestula creditorii intr-o masura mai 

mare decat in cazul falimentului, analiza acestei din urma ipoteze are un rol de referinta in elaborarea 

acestui plan. 

 

Despagubirile ce urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea 

estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment, au fost determinate tinand cont de 

prevederile art. 121 si art. 123 din Legea nr.85/2006. 

 

In ipoteza in care fata de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, activitatea ar fi 

intrerupta si bunurile din patrimoniul debitoarei de natura imobilizarilor corporale  ar fi valorificate. In 

conformitate cu raportul de evaluare al patrimoniului debitoarei, valoarea de piata a  bunurilor constructii 

nefinalizate apartinand societatii debitoare este de 20.414.183 lei. 

 

Tot din activul societatii care ar fi utilizat pentru acoperirea creantelor altele decat cele garantate 

sunt si TVA ce urmeaza a fi recuperat, cat si disponibilul existent in banca. 

Respectandu-se prevederile art. 121 si 123 din Legea 85/2006, din valoarea totala a sumelor obtinute in 

ipoteza lichidarii, suma de 17.472.962 lei ar urma sa fie distribuita creditorului din categoria creantelor 

garantate, acesta fiind indestulat in proportie de 85,59%.  

 

Creditorii bugetari in scenariul falimentului ar fi achitati in procent de 100% insa intr-o perioada mult mai 

indelungata decat cea pravazuta prin Plan. 

 

Creditorii chirografari aflati sub incidenta art.123 pct. 7 avand conform tabelului definitiv de creante o 

creanta in cuantum total de  196.277.095,72 lei, ar beneficia de distribuiri in procedura falimentului intr-

un procent de  0,15%. 

 

Modul de calcul al procentului de distribuire in caz de faliment   

In cazul valorificarii activului la 100% din valoarea evaluata  

 

Explicatie/Denumire 

creditor 

Temei legal    

(Legea 

85/2006) 

Creanta 

acceptata cf 

tabel definitiv                   

Distribuire 

din activ 

garantat 

Distribuire 

din active 

negarantat 

% 

distribuire 

Distribuiri + 

cheltuieli de 

procedura 

  
20.793.478,00   

20.383.790,00 409.688,00   
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din care:   

Cheltuieli 

procedura 

art 121, alin 

1, pct 1   2.910.828,00 30.390,00   

Total de distribuit           

Creante garantate 
art 121, alin 

1, pct 2 20.414.183,00 17.472.962,00 0,00 85,59% 

Banca Comerciala 

Romana SA 
  

20.414.183,00 17.472.962,00 0,00   

Creante bugetare art 123, pct 4 87.493,00 0,00 87.493,00 100,00% 

Directia regional a 

Finantelor Publice 

Galati – 

Administratia 

Judeteana a 

Finantelor Publice 

Buzau 

  87.493,00 0,00 87.493,00   

Creante 

chirografare 
art 123, pct 7 

196.277.095,72 0,00 291.805,00 0,15% 

Banca Comerciala 

Romana SA 
  

53.229.524,22 0,00 79.136,29 27,12% 

Bolos Simona 

Florentina 
  

51.289,02 0,00 76,25 0,03% 

Bolos Ciprian   48.084,96 0,00 71,49 0,02% 

Compania de 

constructii din 

aluminiu Tehnorex 

SRL 

  

425.361,84 0,00 632,39 0,22% 

Comterm SA   309.703,36 0,00 460,44 0,16% 

Drees & Sommer 

Romania SRL 
  

15.602,72 0,00 23,20 0,01% 

Syscont Consulting 

SRL 
  

149.340,00 0,00 222,02 0,08% 

Moise Petruta 

Gabriela 
  

82.326,52 0,00 122,39 0,04% 

Rotary Constructii 

SRL 
  

2.327.950,36 0,00 3.460,96 1,19% 

IMO Development 

Center SRL 
  

114.083,00 0,00 169,61 0,06% 

IMO Medical 

Center SRL 
  

2.827,00 0,00 4,20 0,00% 

Raniva Construct 

SA 
  

138.910.132,44 0,00 206.517,58 70,77% 

Eugenio Diez De 

Baldeon Herrero 
  

610.870,28 0,00 908,18 0,31% 

Suma aferenta 

masei credale 
  

216.778.771,72 17.472.962,00 379.298,00 85,86% 

Cheltuieli de 

procedura 
  

  2.910.828,00 30.390,00 14,14% 
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In prezenta previziune a sumelor ce urmeaza a fi distribuite in ipoteza falimentului au fost avute in vedere 

valorile de piata determinate de catre evaluatorul independent angajat in acest sens. De asemenea, s-a luat 

in considerare suma de 2.941.218 lei reprezentand costuri aferente procedurii de lichidare (29,41% din 

cheltuieli totale in procedura falimentului reprezinta servcii paza, 13,88% reprezinta conservare active, 

42,57% reprezentand onorariu Evrika Insolvency, 14,14% contributie UNPIR). 

In cazul valorificarii activului la 85% din valoarea evaluata 

Explicatie/Denumir

e creditor 

Temei legal    

(Legea 

85/2006) 

Creanta 

acceptata cf 

tabel definitiv                   

Distribuire 

din activ 

garantat 

Distribuire 

din active 

negarantat 

% 

distribuire 

Distribuiri + 

cheltuieli de 

procedura 

  
17.749.239,56   

14.643.795,81 378.575,00   

din care:   

Cheltuieli 

procedura 

art 121, alin 

1, pct 1   2.695.756,03 31.112,72   

Total de distribuit           

Creante garantate 
art 121, alin 

1, pct 2 20.414.183,00 14.643.795,81 0,00 71,73% 

Banca Comerciala 

Romana SA 
  

20.414.183,00 14.643.795,81 0,00   

Creante bugetare art 123, pct 4 87.493,00 0,00 87.493,00 100,00% 

Directia regional a 

Finantelor Publice 

Galati – 

Administratia 

Judeteana a 

Finantelor Publice 

Buzau 

  87.493,00 0,00 87.493,00   

Creante 

chirografare 
art 123, pct 7 

196.277.095,72 0,00 291.082,00 0,15% 

Banca Comerciala 

Romana SA 
  

53.229.524,22 0,00 78.940,22 27,12% 

Bolos Simona 

Florentina 
  

51.289,02 0,00 76,06 0,03% 

Bolos Ciprian   48.084,96 0,00 71,31 0,02% 

Compania de 

constructii din 

aluminiu Tehnorex 

SRL 

  

425.361,84 0,00 630,82 0,22% 

Comterm SA   309.703,36 0,00 459,29 0,16% 
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Drees & Sommer 

Romania SRL 
  

15.602,72 0,00 23,14 0,01% 

Syscont Consulting 

SRL 
  

149.340,00 0,00 221,47 0,08% 

Moise Petruta 

Gabriela 
  

82.326,52 0,00 122,09 0,04% 

Rotary Constructii 

SRL 
  

2.327.950,36 0,00 3.452,39 1,19% 

IMO Development 

Center SRL 
  

114.083,00 0,00 169,19 0,06% 

IMO Medical 

Center SRL 
  

2.827,00 0,00 4,19 0,00% 

Raniva Construct 

SA 
  

138.910.132,44 0,00 206.005,90 70,77% 

Eugenio Diez De 

Baldeon Herrero 
  

610.870,28 0,00 905,93 0,31% 

Suma aferenta 

masei credale 
  

216.778.771,72 14.643.795,81 378.575,00 84,64% 

Cheltuieli de 

procedura 
  

  2.695.756,03 31.112,72 15,36% 

 

In prezenta previziune a sumelor ce urmeaza a fi distribuite in ipoteza falimentului au fost avute in vedere 

valorile de piata determinate de catre evaluatorul independent angajat in acest sens. De asemenea, s-a luat 

in considerare suma de 2.726.869 lei reprezentand costuri aferente procedurii de lichidare (31,73% din 

cheltuieli totale in procedura falimentului reprezinta servcii paza, 14,97% reprezinta conservare active, 

41,30% reprezentand onorariu Evrika Insolvency, 13,00% contributie UNPIR). 

Distribuirile au fost simulate  in doua ipoteze, in felul urmator: 

 Au fost calculate sumele rezultate in urma tuturor valorificarilor atat la valoare de piata evaluata, 

cat si ponderat la un procent de 85% din valoarea evaluata; 

 Creditorul garantat a primit suma obtinuta din valorificarea activelor aflate in propria garantie, 

diminuata pro-rata cu suma aferenta cheltuielillor cu procedura. 

5.  Strategia de Reorganizare 
 

5.1.  Masuri adecvate pentru punerea in aplicare a planului 

 

Obiectivul fundamental al Planului îl constituie continuarea activităţii societăţii şi achitarea într-o măsură 

cât mai mare a tuturor categoriilor de creanţe. 
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Consolidarea dreptului de superficie conform celor mentionate anterior la cap 2.2.1. pe numele si seama 

debitoarei Imo Investments Estate SRL, ca si succesor in drepturi a Rotary Constructii SRL, semnatar 

initial al Contractului de asociere in participatiune. 

Astfel, avand in vedere ca debitoarea S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL este succesoarea cu titlu 

universal al S.C. ROTARY CONSTRUCTII SRL dobandind partial drepturile si obligatiile din contractul 

de asociere in participatiune, referitor exclusiv la partea de asociere ce are ca obiect, proiectul imobiliar 

dezvoltat la data prezentului proiect prin finantarea bancara acordata de BCR S.A., pe terenul 

proprietatea S.C. STRADAL S.A., dobandind si dreptul de superficie nascut ca urmare a incheierii 

contractului de asociere in participatiune autentificat sub nr. 2303/17.09.2007, intabularea dreptului de 

superficie urmeaza a fi facuta avand ca si titular S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL 

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014 

emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI creeaza premisele si stabilesc 

procedura de inscriere in cartea funciara a acestui drept de superficie. 

In conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014 emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară – ANCPI: 

“Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărţii funciare în care este înscris dreptul de 

proprietate asupra terenului, deschizându-se, totodată, cartea funciară de superficie. În cartea funciară 

de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, se va înscrie acelaşi număr 

cadastral al imobilului (teren) - însoţit de codul construcţiei, făcându-se menţiune în rubrica "Observaţii" 

a părţii I despre numărul cărţii funciare a terenului” 

De asemenea alin. 2 si 3 al aceluiasi articol prevad: 

“Dreptul de superficie se intabulează în baza următoarelor acte juridice 

... 

d) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România sau hotărârea 

judecătorească prin care se constată renunţarea proprietarului unui teren la dreptul de a invoca 

accesiunea cu privire la construcţia realizată de o altă persoană pe acel teren; 
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3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) - d) din prezentul articol, cererea de înscriere a unui drept de 

superficie se admite chiar dacă în înscrisul în baza căruia se solicită înscrierea nu este stipulată expres 

constituirea dreptului de superficie.” 

Accesiunea este un mod de dobandire a proprietatii prevazut de dispozitiile art. 488 si urmatoarele cod 

civil 1864 si definit de doctrina ca fiind „incorporarea materiala a unui lucru mai putin important intr-un 

lucru important. Daca cele doua lucruri apartin la proprietari diferiti, titularul dreptului asupra lucrului 

mai important devine si titularul dreptului asupra lucrului mai putin important... ”3 

Referior la accesiunea imobiliara artificiala aceasta este forma de accesiune imobiliara care presupune 

interventia omului. Codul civil reglementeaza doua cazuri de accesiune imobiliara artificiala (art. 493 si 

494): 

a) Constructia sau plantatia facuta de proprietar pe terenul sau cu materialul altuia; 

b) Constructia sau plantatia facuta de o persoana cu materialele proprii pe terenul altuia. 

In ambele cazuri, terenul fiind considerat bunul principal, proprietarul acestuia dobandeste prin 

accesiune si proprietatea constructiei sau plantatiei, cu obligatia de a plati despagubiri celui in dauna 

caruia a operat accesiunea in virtutea principiului ca nimeni nu se poate imbogati in dauna altuia. 

Conform art. 494 Cod Civil, proprietarul terenului pe care un tert a realizat cu materiale proprii o 

constructie, plantatie sau alta lucrare, devine, din momentul inceperii acestora, si proprietarul 

constructiei, plantatiei sau lucrarii realizate. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate asupra 

lucrarii nu se va putea realiza decat din momentul in care tertul este despagubit.  

Fata de cele de mai sus, precum si raportat la dispozitiile art. 4.1. si 4.4. din contractul de asociere in 

participatiune autentificat sub numarul 2303/17.09.2007 de notar public Popa Radulescu Aurelian prin 

care proprietarul terenului S.C. STRADAL S.A. a recunoscut in mod expres calitatea de proprietar a S.C. 

ROTARY CONSTRUCTII SRL (calitate detinuta in prezent ca urmare a divizarilor efectuate de catre 

debitoarea S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL) al constructiilor ce se vor edifica este de natura 

evidentei ca aceasta a renuntat la a mai putea invoca accesiunea, fiind aplicabile dispozitiile art. 91 alin. 

2 lit. d din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 

09.07.2014 superficia urmand a fi inscrisa in cartea funciara in temeiul acestei prevederi. 

De asemenea art. 92 si art. 93 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară din 09.07.2014  prevad 

                                                           
3   Ion P. Filipescu – Dreptul civil – Dreptul de proprietate si alte drepturi reale – editura Actami 1998, pag. 203 
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Art. 92. - (1) Dreptul de superficie se înscrie întotdeauna cu arătarea duratei pentru care a fost constituit. 

(2) Durata dreptului de superficie este cea arătată în înscrisul în baza căruia se solicită intabularea, dar 

nu mai mult de 99 de ani. 

(3) În cazurile de constituire indirectă a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru o 

durată de 99 de ani. 

(4) În toate cazurile, dreptul de superficie poate fi înnoit la împlinirea duratei pentru care a fost 

intabulat, pentru o durată mai mică, egală sau mai mare decât durata iniţială, însă cu respectarea limitei 

prevăzute la alin. (2). Înnoirea superficiei este supusă regulilor aplicabile intabulării superficiei. 

Art. 93. - (1) În cazul în care se constituie un drept de superficie, în structura căruia intră dreptul de 

folosinţă asupra terenului şi posibilitatea de a edifica o construcţie pe teren, dreptul de superficie se 

intabulează în partea a III-a a cărţii funciare a terenului. 

Ca si masura prealabila, anterior demararii lucrarilor de construire in scopul finalizarii imobilelor, se va 

proceda la inscrierea in cartea funciara a dreptului de superficie detinut de catre debitoare, aceasta, alaturi 

de confirmarea Planului de reorganizare de catre Judecatorul Sindic constituind conditie de intrare in 

vigoare a Contractului de Antrepriza de tip FIDIC Rosu. 

In considerarea prevederilor generale ale contractului de tip Fidic Rosu si a reglementarilor in materia 

executie lucrarilor de constructie, si cu scopul verificarii indeplinirii obligatiilor executantului constructor 

astfel cum sunt asumate prin contractul de antrepriza, beneficiarul Imo Investments Estate va avea 

desemnat un Consultant/Diriginte de santier in persoana societatii comerciale de profil EUROPEAN 

BUSINESS CONSULT SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, CUI 

RO15353965, inregistrata la ONRC sub J40/4847/2003, reprezentata de administrator Dragos Mocanu 

Malaianu. Se mentioneaza ca si contractul incheiat cu acesta in scopul definit mai sus va intra in vigoare 

dupa confirmarea Planului de reorganizare de catre Judecatorul Sindic. 

Sintetizand metodele adecvate de punere in aplicare a Planului de reorganizare sunt concretizate principal 

de: 

a) Mentinerea dreptului de administrare si de dispozitie asupra bunurilor din patrimoniu; 

b) Asigurarea surselor financiare necesare pentru plata creantelor si edificarea constructiilor prin: (i) 

disponibilul banesc existent, (ii) creante de recuperat, (iii) imprumut asociat, (iv) imprumut de la 

tertul Raniva, (v) plata constructorului dupa edificarea etapizata pe faze de executie, fie din 

vanzari, fie prin darea in plata a imobilelor; 
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c) Edificarea ansamblului imobiliar si valorificarea acestuia pe tipuri de apartamente/locuinte 

individuale in desfasurarea activitatii curente a societatii; 

d) In elaborararea Planului s-au avut in vedere toate tipurile de cheltuieli necesare ducerii la 

indeplinire a scopului declarat de achitare a datoriilor prin intermediul finalizarii complexului 

imobiliar, respectiv costurile cu edificarea imobilelor, cheltuielile de conservare, intabulare si 

dezmembrare, costuri de autorizare si impozite, cheltuieli cu procedura, etc. 

5.2. Masuri privind restructurarea operationala si financiara 
 

Mecanismul reorganizarii este stabilit conform art. 95 alin (6) din Legea nr. 85/2006 si se refera la: 

restructurarea operationala, financiara si corporativa a debitorului. Masurile au scopul de a transforma 

debitoarea dintr-o companie dezechilibrata, aflata in insolventa, intr-o societate solvabila, capabila sa 

respecte programul de plati asumat. 

Legea privind procedura insolventei, (Legea nr. 85/2006), aduce in sprijinul societatilor aflate in 

dificultate o diversitate a modalitatilor de realizare a planului de reorganizare. Astfel, legea permite 

elaborarea unui plan de restructurare si continuare a activitatii debitoarei si a unui plan de lichidare a unor 

bunuri din averea debitoarei, dar admite si o a treia varianta care consta in combinarea primelor doua 

modalitati de reorganizare a societatii aflate in dificultate. 

Planul de restructurare si continuare a activitatii poate avea la randul sau doua componente: 

a) restructurarea operationala sau financiara a societatii 

Restructurarea operationala a debitoarei presupune in principal fie schimbarea managementului, fie 

schimbarea marketingului sau chiar schimbarea activitatii Societatii, daca aceasta se impune. 

Restructurarea financiara are in vedere modificarea politicii financiare a Societatii prin reducerea 

cheltuielilor, identificarea  si atragerea altor resurse financiare (altele decat majorarea capitalului social) 

totul in vederea optimizarii raportului venituri-cheltuieli. 

b) restructurarea corporativa prin modificarea de capital social 

Metoda implica majorarea capitalului social si/sau modificarea structurii capitalului social al persoanei 

juridice aflate in dificultate. Aceasta modalitate de reorganizare a activitatii implica o serie de avantaje, 

cum ar fi faptul ca sumele aduse aport la capitalul social nu sunt purtatoare de dobanzi si penalitati si nu 

se returneaza celor care le-au varsat decat sub forma beneficiilor prevazute de lege. 
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Planul de lichidare a unor bunuri din averea debitoarei, propune redresarea societatii prin valorificarea 

unor bunuri sau a totalitatii bunurilor din patrimoniul sau, ca urmare a restrangerii activitatii, urmand ca 

din sumele obtinute in urma vanzarilor sa se achite o parte, sau toate, datoriile debitorului. 

c)  Cea de-a treia varianta de plan, constand in combinarea planului de restructurare si continuare a 

activitatii cu planul de lichidare a unor bunuri sau a totalitatii bunurilor din averea debitoarei, da 

posibilitatea debitoarei sa beneficieze de surse suplimentare de resurse financiare oferind sanse sporite de 

acoperire a datoriilor si de redresare economica a societatii in dificultate. 

 

In ceea ce priveste variantele de reorganizare a activitatii societatii debitoare avute in vedere in prezentul 

plan, mentionam faptul ca se va merge pe varianta combinata prevazuta la „a) si b)” si anume 

restructurarea operationala sau financiara a societatii prin care se urmareste atragerea finantarii in vederea 

edificarii in toatalitate a ansamblului rezidential. Sumele obtinute din valorificarea de apartamente in 

desfasurarea activitatii curente vor fi utilizate pentru achitarea datoriilor societatii debitoare, atat nascute 

pe perioada de executare a planului cat si a celor istorice in cuantumul prevazut prin prezentul Plan. 

Sumele avansate cu titlu de imprumut de asociatul existent si de catre tertul Raniva urmand a fi convertite 

in parti sociale, fie pe durata de executare a Planului, fie dupa iesirea din insolventa a debitoarei. 

 

Masurile de reorganizare judiciara prezentate in cuprinsul prezentei sectiuni au ca si finalitate 

restructurarea financiara a afacerii derulate de catre Societate, astfel incat aceasta sa permita generarea de 

beneficii pentru partile implicate in procedura insolventei Societatii. 

In vederea asigurarii reusitei planului de reorganizare, potrivit prevederilor art. 95 alin. 6 din Legea nr. 

85/2006, planul va specifica masuri adecvate pentru punerea sa in aplicare, precum masurile enumerate cu 

caracter exemplificativ in cuprinsul textului normativ anterior mentionat. 

Tot in vederea asigurarii reusitei planului de reorganizare al Societatii, prezentul plan de reorganizare va 

prevedea masuri adecvate care sa asigure Societatii resursele financiare necesare indeplinirii acestuia si in 

special, asigurarii resurselor financiare pentru efectuarea distribuirilor asumate prin programul de plati, si 

finalmente acoperirea intr-o cat mai mare masura a creantelor creditorilor Societatii. 

 

Masuri interne de gestiune a afacerii 

Urmatoarele masuri vor fi luate pe perioada de implementare a planului de reorganizare: 
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- Continuarea dezvoltarii proiectului imobiliar rezidential „Belvedere”, finalizarea acestuia si 

valorificarea imobilelor apartamente; 

- Determinarea unei proiectii de incasari corelata cu preturile actuale din piata, cu posibilitatea de a 

oferi discounturi de pana la un nivel de 15% - 20% in prima faza de vanzari cu scopul cresterii 

eficientei valorificarii imobilelor si a obtinerii de venituri imediate necesare atat finalizarii 

imobilului cat si platii datoriilor societatii; 

- Intocmirea planului de reorganizare, corelat cu durata de finalizare a constructiilor, conform 

graficului de executie lucrari si a veniturilor preconizate a fi incasate pe baza planului de vanzari. 

 

Măsuri financiar contabile   

În vederea asigurării desfăşurării în condiţii normale a activităţii Societăţii se impun următoarele 

măsuri organizatorice de natură financiar contabilă: 

 Declararea si inregistrarea debitoarei a agent economic platitor de TVA, demers ce se va 

realiza cu prioritate dupa confirmarea Planului de reorganizare; 

 Asigurarea  unui  control riguros şi  monitorizarea  operaţiunilor  financiar- contabile, 

evitand astfel aparitia unor erori de natura contabilă; 

 Urmărirea permanentă a indicatorilor financiari şi operaţionali ai activităţii Societăţii, în 

vederea luării celor mai bune decizii manageriale privitoare in special la strategia de 

vanzare care sa asigure incasarea sumelor la termenul si in cuantumul total prevazut prin 

Plan spre a se acoperi masa credala in proportia propusa; 

 

Obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si sursele de provenienta a 

acestora 

 

Sursele financiare necesare sustinerii planului de reorganizare si premisele acestuia: 

 Creditare asociat cu sumele necesare achitarii creantelor bugetare, sume prevazute a fi platite in 

primele 30 de zile din planul de reorganizare, astfel ca operatiunea de creditare a societatii se va 

face in maximum 15 zile de la data confirmarii Planului de reorganizare. Sumele astfel avansate 

de catre asociat vor conduce la o majorare de capital social si se va proceda la conversia acestora 

in parti sociale ; 
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 Disponibilul banesc si creantele de recuperat vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 

curente si de procedura; 

 Imprumut din partea creditorului chirografar Raniva pentru sustinerea cheltuielilor curente si de 

procedura, constituite de paza si consultant/diriginte de santier in limita si conditiile stabilite prin 

Plan. Sumele astfel avansate de catre imprumutator vor conduce la o majorare de capital social si 

se va proceda la conversia acestora in parti sociale, fie pe durata de implementare a Planului, fie 

dupa iesirea din insolventa a debitoarei; 

 Continuarea activitatii curente, concretizata de finalizarea ansamblului imobiliar si valorificarea 

apartamentelor edificate, in concret din sumele obtinute din valorificare. Valorificarea imobilelor 

se va face in cursul desfasurarii normale a activitatii, cu aplicarea dispozitiilor art.53 din Lege in 

sensul in care acestea se vor valorifica libere de sarcini. Dat fiind ca aceasta valorificare de bunuri 

corespunde obiectului de activitate al societatii debitoare si este calificata ca activitate curenta, 

valorificarea se va face fara obligativitatea respectarii prevederilor art.116-119 din Legea 

85/2006, putand fi folosite toate si orice modalitati de valorificare de natura a maxima veniturile 

in procedura prin asigurarea unui marketing corespunzator de vanzare. 

 Valorificarea imobilelor este prevazuta a fi demarata etapizat in trimestrul 7 al Planului, existand 

insa posibilitatea, functie de cerintele pietei ca valorificarile sa fie demarate si anterior din faza de 

proiect, in stadiul de nefinalizat al imobilelor. Cu toate acestea distribuirile de sume catre 

creditorul garantat sunt prevazute a fi realizate spre sfarsitul perioadei de reorganizare, in 

trimestrul 11 si 12 al Planului, prin aceasta prevedere adoptandu-se toate masurile de precautie 

care sa conduca la succesul Planului de reorganziare si respectarea Programului de Plati. 

 Este de mentionat ca se poate proceda la distribuiri anticipate catre creditorul garantat in 

principal, in masura in care exista excedent in perioada de reorganziare, aceasta masura fiind si de 

natura a asigura o garantie corespunzatoare creditorului garantat. Cu acelasi scop este prevazut ca 

platile catre Antreprenorul general si celelalte cheltuieli curente si de procedura se vor realiza in 

perioada de executare a Planului astfel incat sa se mentina constant valoarea evaluata a garantiei 

creditorului BCR prin pastrarea in patrimoniul debitoarei a activelor la cel putin valoarea evaluata 

a garantiei, indiferent de valorificarile realizate pana la acea data, corelat cu eventuale distribuiri 

anticipate catre acesta. Aceasta formula de mentinere constanta a valorii evaluate a garantiei 

creditorului, este reusita prin lucrarile noi de construire executate de antreprenorul general Rotary 

Constructii SRL si aduse constant imobilelor ramase in garantie dupa valorificari. 
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 Sumele necesare edificarii imobilului se vor asigura pe principiul finantarii costurilor de edificare 

de catre Antreprenorul General care va fi achitat etapizat, pe fazele de executie ale imobilului si 

numai dupa ce isi va realiza fiecare dintre etapele de construire. Sursele de achitare a 

contravalorii lucrarilor de construire vor fi constituite de venituri din valorificarea imobilelor sau 

alternativ de insasi imobilele edificate, Antreprenorul fiind de acord ca, in masura in care nu se 

reuseste valorificare in termen a imobilelor cu scopul achitarii lucrarilor sa ia in plata apartamente 

si locuri de parcare pana la nivelul sumelor avansate pentru edificare la acelasi pret de 

valorificare, dupa cum acesta este prevazut si pentru terte persoane fizice sau juridice. In 

considerarea modalitatii de finantare si a modalitatii de plata, care include si darea in plata la un 

pret egal cu al tertilor, nediscountat, se va prevedea in favoarea acestuia un cost al finantarii 

similar cu cel cu care debitoarea insolventa ar fi tinuta sa il achite in masura in care si-a contractat 

propia finantare. Aceste aspecte sunt prevazute prin Contractul de Antrepriza incheiat cu 

Antreprenorul general si anexa la prezentul Plan de Reorganizare. Prin acelasi contract sunt 

prevazute si fazele de executie, pretul de executie si momentul demararii lucrarilor corelat cu 

obligatiile de indeplinit in sarcina debitoarei insolvente. In plus in considerarea prevederilor 

art.1869 si 2386 alin.1 punctul 6) din Noul Cod Civil se va institui in favoarea constructorului 

ipoteca legala asupra imobilului reprezentat de constructiile ce se vor edifica, reconstrui, finaliza, 

pentru sumele datorate acestuia in baza Contractului de antrepriza. 

 In sensul celor de mai sus s-a identificat si semnat Contractul de antrepriza pentru finalizarea 

lucrarilor cu SC ROTARY CONSTRUCTII SRL. Este de mentionat ca acest contract este semnat 

in considerarea dreptului de administrare mentinut in procedura si prin prezentul Plan, insa 

conditionat de aprobarea si confirmarea Planului de reorganizare. 

 Contractul de antrepriza, pentru transparenta este incheiat sub forma Contractului de tip FIDIC 

ROSU – edificare constructii fara proiectare, aplicandu-se acestuia inclusiv regulile de 

solutionare a litigiilor, cat si sanctiunile contractuale pentru neindeplinirea obligatiilor asumate. 

 Veniturile obtinute din desfasurarea activitatii curente si care sunt reflectate in detaliu in bugetul 

de venituri si cheltuieli, la capitolul VENITURI, anexa nr. 1 la planul de reorganizare; 

 Preturile de vanzare ale imobilelor rezultate sunt cele prevazute prin Raportul de evaluare 

intocmit in cauza, functie de cerintele pietei existand si  posibilitatea pentru debitoare sa adapteze 

preturile si sa faca campanii de marketare chiar si prin metode de discountare de pret initial de 

vanzare, dar astfel incat la sfarsitul perioadei sa se asigure venituri de cuantum cel putin egal cu 

totalul prevazut prin Plan; 
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 Dupa cum s-a precizat si anterior vanzarile accelerate fata de prevederile Planului vor putea fi 

utilizate la distribuiri anticipate catre creditorii inscrisi la masa credala, cat si catre creditorul cu 

creanta curenta proprietar al terenului, dupa ce cheltuielile curente pe perioada reorganizarii vor fi 

fost de asemenea achitate, sau bugetate sa fie acoperite. 

 Se ofera posibilitatea creditorului garantat BCR de a-si lua in plata active finalizate sau partial 

finalizate, dupa optiunea acestuia, cu respectarea prevederilor Planului si a surselor prevazute a fi 

incasate spre plata tuturor creantelor prevazute prin Plan, curente si a celor inscrise la masa 

credala, dupa cum acestea au fost prevazute. 

 Se mentioneaza ca in ceea ce priveste darea in plata pentru stingerea creantei curente rezultate din 

edificarea constructiilor, aceasta se va realiza prin raportare la sumele avansate de constructor si 

valoarea imobilelor constructii date in plata, asigurandu-se insa efectiv veniturile pentru plata 

contravalorii cotei de beneficii datorata proprietarului de teren, aceasta din urma suma fiind 

asumata de catre antreprenor ca va trebui sa o avanseze spre acoperirea cheltuielilor curente 

prevazute pentru beneficiile cuvenite asociatului Stradal (corespunzator cotei de teren preluate 

aferenta constructiilor date in plata); 

 Pentru viabilizarea proiectului imobiliar si a randamentul vanzarilor se prevede o valorificare 

incepand cu imobilele a caror valoare este mai mica, are TVA 5% si se poate incadra in 

programul Prima casa, pe aceasta cale fiind determinate premisele unei piete mai largi de clienti 

ale caror venituri se incadreaza in acest program, fiind cunoscut in piata ca la acest moment, 

aceste tipuri de apartamente sunt printre cele mai vandabile; 

 In politica de marketing spre o valorificare cat mai rapida si cat mai sigura au fost bugetate 

costuri de marketare (costuri ce de altfel au fost avute in vedere si prin raportul de evaluare), 

urmand totodata ca promovarea sa se faca si prin intermediul agentiilor imobiliare, fara insa a se 

acorda exclusivitate in valorificare catre una sau mai multe agentii, plata comisionului urmand a 

se face numai dupa valorificare. 

 De asemenea, in scopul viabilizarii proiectului imobiliar si in baza dreptului de administrare si 

dispozitie mentinut in favoarea debitoarei se va putea proceda si la modificari ale Proiectului si/ 

sau destinatiei unora dintre constructii, dar intotdeauna astfel incat sa se asigure incasarea 

integrala a sumelor astfel cum s-a prevazut prin Plan ( cu titlu exemplificativ, transformarea 

spatiului comercial in spatiu de utilitate publica – gradinita  cu redimensionarea corespunzatoare 

a acestuia, de natura a crea pentru ansamblu atractivitate in randul clientilor); 
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 Asociatul Stradal isi va mentine ponderea de beneficii si pierderi in asociere, astfel cum s-a 

prevazut prin Plan in considerarea procentului de beneficii si a profitului preconizat, dupa cum a 

fost determinat prin evaluarea intocmita in procedura, fiind creat pentru acesta premisa ca dupa 

iesirea din insolventa si dezvoltarea proiectului imobiliar la dimensiunea sa totala initiala, sa aiba 

posibilitatea de a incasa beneficii din asociere in conditii ce vor putea fi mai avantajoase 

economic ca urmare a iesirii din insolventa a Imo Investments Estate SRL. Acestuia i se mentine 

obligativitatea contractuala de a instraina terenul sub sanctiunea activarii clauzei penale asumata 

contractual. In caz de refuz, pe langa activarea clauzei penale, imobilele vor putea fi valorificate 

oricum in considerarea dreptului de superficie existent in favoarea proprietarului de constructiilor, 

drept transmisibil cu titlu gratuit, in considerarea pretului de vanzare al apartamentelor care 

include si dreptul asupra cotei de teren aferenta, fie folosinta, fie proprietate, asociatul Stradal 

fiind indreptatit doar la beneficii.  

 Lucrarile de construire se vor demara dupa indeplinirea obligatiilor de catre debitoarea insolventa 

referitoare la autorizare si reautorizare, precum si dupa consolidarea dreptului de superficie 

existent deja in favoarea proprietarului constructiilor. 

 

Masuri de optimizare a managementului 

 

Planul este bazat pe pastrarea, in intregime de catre debitor, a conducerii activitatii sale, inclusiv dreptul 

de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul 

judiciar desemnat in conditiile legii. 

Pastrarea dreptului de conducere a activitatii este in concordanta cu art. 103 din Lege, care sublineaza 

faptul ca dupa confirmarea planului, activitatea debitorului va fi condusa de catre administratorul special 

sub supravegherea administratorului judiciar.  

 

Administratorul special va raporta direct către administratorul judiciar şi va avea ca principala 

responsabilitate îndeplinirea planului de reorganizare.  

La baza luarii deciziilor privind strategiile financiare  va sta proiectia de venituri si cheltuieli, atat pentru 

perioada de  implementare a planului de reorganizare dar si in continuare, precum si previziunile de cash 

flow pe perioadele respective.  
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6.   Previziunile financiare pe perioada planului de reorganizare 

6.1. Previziunea asupra bugetului de venituri si cheltuieli 

 

FUNDAMENTARE BVC  

Previziunea bugetului de venituri si cheltuieli a fost realizata pornind de la premiza continuarii activitatii 

societatii pe perioada reorganizarii, cu acelasi obiect principal de activitate. 

 

I. VENITURI  

Veniturile previzionate pentru perioada de aplicare a planului de reorganizare au fost determinate pe 

fiecare categorie de venit, astfel: 

Disponibil banesc si creante de incasat; 

Imprumuturi; 

Venituri din vanzari de apartamente; 

Venituri din vanzari locuri de parcare; 

Venituri din vanzari de spatii comerciale. 

 

II. CHELTUIELI 

Cheltuielile previzionate pentru perioada de aplicare a planului de reorganizare au fost determinate pe 

genuri de activitati, iar in cadrul acestora pe categorii de cheltuieli, astfel: 

 

 Cheltuieli administrative 

In acest capitol au fost incluse si le enumeram exemplificativ : 

 Cheltuieli cu antreprenorul general; 

 Cheltuieli cu taxele necesare finalizarii constructiilor existente; 

 Cheltuieli cu consultanta dirigintelui de santier; 

 Cheltuieli paza; 

 Cheltuieli impozite; 

 Cheltuieli cu onorariul administratorului judiciar, etc. 

Pe baza a acestor elemente a fost stabilit profitul sau pierderea pe fiecare luna in parte. 

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei de derulare a planului de reorganizare este prezentat in 

anexa nr.1. 
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6.2. Previziuni privind fluxul de numerar 
 

Referitor la sursele de finantare a programului de plati, potrivit prevederilor art. 95 alin. 6 lit B din legea 

nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, planul de reorganizare prevede sursele de finantare 

ale acestuia. Sursele de finantare se vor obtine prin metoda asigurarii costurilor de edificare de catre 

Antreprenor cu plata acestuia pe faze de executie si de principiu dupa finalizarea etapizata a 

constructiilor, existand si premisa asigurarii unor fonduri de la clientii existenti si/sau viitori care si-au 

manifestat deja interesul in achizitionarea  de apartamente in cadrul ansamblului imobiliar.  

De asemenea este prevazuta si creditarea societatii, recuperarea de creante si utilizarea disponibilului 

existent. 

Fluxul de numerar, completat cu modul de distribuire al sumelor inscrise la masa credala pentru creditorii 

garantati,  bugetari si chirografari este  prezentat in anexa.nr.1. 

 

 Plata creantelor garantate este prevazuta a fi efectuata in totalitate, respectiv creanta creditorului 

Banca Comerciala Romana SA in suma de 20.414.183 lei, va fi platita integral in trimestrele 11 si 

12 de plan. 

 Plata creantelor bugetare este previzionata a fi efectuata in totalitate, respectiv creanta in suma de 

87.493 lei, va platita integral in primele 30 de zile de la confirmarea planului. 

 Catre creditorii inscrisi in grupa creantelor chirografare se vor  efectua plati in cuantum de 

1.993.140 lei in trimestrul 12 al planului, in conditiile votului favorabil exprimat de BCR.  

7. Distribuiri 
 

7.1. Modul de plata a creantelor 
 
 

Distribuirile de sume catre creditorii Societatii urmeaza a se efectua in conformitate cu Programul de plati 

– Anexa 2- Programul de plata a creantelor. Programul de plata a creantelor reprezinta, conform 

definitiei legale, Tabelul de creante mentionat in Planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor 

pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la Tabelul definitiv de creante si la 

fluxurile de numerar aferente Planului de reorganizare, si care cuprinde: 

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform Tabelului definitiv de creante pe care debitorul se 

obliga sa le plateasca acestora; 
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b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 

Programul de plata a creantelor detinute impotriva Societatii a fost corelat cu proiectia fluxului de 

numerar, astfel cum a fost prezentat si in anexa la prezentul Plan, fiind o imagine a capacitatii reale de 

plata a Debitoarei, a creantelor inscrise la masa credala.  

Distribuirile preconizate a fi realizate conform Programului de plata respecta prevederile legii privind 

tratamentul corect si echitabil al tuturor creantelor, mentionand in mod expres tratamentul categoriilor de 

creante defavorizate. 

 

7.1.1   Distribuiri catre creditorii garantati prevazuti de art. 100 alin. 3 lit. a) 

 

Planul de reorganizare prevede, fata de creditorul garantat, distribuiri de 100% din totalul grupei, in 

cuantum de 20.414.183 lei. Conform Planului de reorganizare creanta catre BCR va fi platita in trimestrul 

11 -12 al planului. 

 

7.1.2. Distribuiri catre creditorii bugetari 

 

Planul de reorganizare prevede plata creditorului bugetar intr-o modalitate accelerata, in primele 30 de 

zile de la confirmarea Planului, astfel ca acest creditor este considerat nedefavorizat si ca a acceptat 

Planul de reorganziare in conditiile art.101, alin.1 lietra D din Legea 85/2006. 

 

7.1.3. Distribuiri catre creditorii chirografari prevazuti de art. 100 alin. 3 lit. e) 

 

Pentru aceasta categorie de creditori se vor face distribuiri de sume, in cuantum de 1.993.140 lei in 

trimestrul 12 din plan. 

 

7.2. Tratamentul creantelor 
 

Asa cum se prevede in Sectiunea a-V-a din Legea insolventei - Planul - in cadrul acestuia se vor mentiona 

categoriile de creante care nu sunt defavorizate (art. 95, alin. 5, lit. a), tratamentul categoriilor de creante 

defavorizate (art. 95, alin. 5, lit. b), ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de 

creante, in comparatie cu valoarea ce ar fi primita prin distribuire  in caz de faliment (art. 95 alin. 5, 
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lit.d). Conform art. 96 alin (2) din Legea 85/2006, Planul stabileste acelasi tratament pentru fiecare 

creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din 

categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa. 

 

7.2.1   Categoriile de creante care sunt defavorizate, respectiv nedefavorizate 

prin plan 

 

Vis-a-vis de definitia data de catre legiuitor creantelor defavorizate, la art. 3 al Legii nr.85/2006 punctul 

21, potrivit careia o „categorie de creante defavorizata este prezumata a fi categoria de creante pentru care 

Planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele 

categoriei respective: 

a) o reducere a cuantumului creantei; 

b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in  

defavoarea creditorului; 

c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit 

altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale,este mai mica decat valoarea la 

care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante. 

Pe de alta parte, art. 101 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006 prevede ca sunt considerate creante 

nedefavorizate numai acele creante pentru care Planul de reorganizare prevede ca vor fi achitate in termen 

de 30 zile de la confirmarea sa. 

 

Categoriile de creante defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare, potrivit legii, sunt urmatoarele: 

 creante garantate; 

 creantele chirografare prevazute de art. 100 alin. 3 lit e. 

 

Distribuirile catre categoria creantelor garantate vor fi efectuate in proportie de 100 %, iar plata acestora 

va fi efectuata la sfarsitul perioadei de reorganziare, astfel ca aceasta categorie de creante este  

considerata defavorizata, chiar daca se prevede achitarea acesteia in proportie de 100%. 
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Distribuirile catre categoria creantelor chirografare  este prevazuta a fi facuta la o valoare mai mica decat 

cea inscrisa in Tabelul definitiv de creante, aceasta categorie de creante fiind deasemenea  considerata 

defavorizata.  

Categoria de creante nedefavorizata prin Plan este constituita de creantele bugetare care vor fi achitate in 

proportie de 100% in primele 30 de zile de la confirmarea Planului de reorganizare. 

 

Concluzionand, putem spune ca: 

 categoriile de creante defavorizate nu primesc mai mult decat creanta inscrisa in Tabelul definitiv 

de creante; 

 categoriile de creante defavorizate nu primesc mai putin decat suma ce ar putea fi recuperata in 

ipoteza falimentului.  

 

7.3. Tratamentul corect si echitabil al creantelor 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 101 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, tratament corect si echitabil exista 

atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

a) nici una dintre categoriile care respinge Planul  si nici o creanta care respinge Planul nu primesc mai 

putin decat ar fi primit  in cazul falimentului; 

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea 

totala a creantei sale; 

c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge Planul, nici o categorie de creante cu rang inferior 

categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 100 alin. 3 din Legea 

nr. 85/2006, nu primeste mai mult decat ar primi in cazul falimentului. 

Pentru respectarea acestei prevederi de echitate a planului se are in vedere ca in ipoteza in care categoria 

creantelor de rang superior, respectiv categoria creantelor garantate respinge planul, atunci sumele 

prevazute a fi achitate creditorilor chirografari nu vor mai fi distribuite catre acestia, urmand a se constitui 

in profit din reorganizare. 

De asemenea, potrivit art. 96 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, Planul stabileste acelasi tratament pentru 

fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte. 
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Tratamentul corect si echitabil aplicat creantelor defavorizate prin Planul de reorganizare se apreciaza in 

functie de urmatoarele elemente de referinta: 

1. Tabelul definitiv de creante impotriva Societatii; 

2. Programul de plati prevazut prin Planul de reorganizare; 

3. „Raportul de evaluare al activelor SC IMO INVESTMENTS ESTATE SRL ", intocmit de Ciubotaru 

Patrancus Teodor. 

Fiecare dintre categoriile de creante defavorizate prin Plan potrivit legii vor fi analizate din perspectiva 

elementelor de referinta mentionate mai sus. 

Pentru calificarea tratamentului corect  si echitabil aplicat creantelor defavorizate prin Plan, a fost 

efectuata o estimare a sumelor distribuite in caz de faliment creditorilor prezentat in cuprinsul Planului. 

Raportat la elementele prezentate mai sus, respectarea tratamentului corect  si echitabil va putea fi 

precizat cu acuratete vis-a-vis de fiecare dintre categoriile de creante si vis-a-vis de fiecare dintre 

creantele luate individual doar dupa examinarea votului asupra planului, pentru ca indeplinirea anumitor 

conditii depinde de rezultatul, respectiv aprobarea sau respingerea planului de catre fiecare dintre 

creditori.  

 

8.  Efectele confirmarii planului. Concluzii 
 

8.1. Efectele confirmarii planului 
 

Efectele confirmarii planului sunt cele prevazute la art. 102 si  103 din Legea nr. 85/2006: 

 

 Activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator, creantele si drepturile creditorilor 

precum  si ale celorlalte parti interesate sunt modificate conform planului (art. 102 alin. 1din Legea 

85/2006); 

 In urma confirmarii planului, societatea debitoare isi va conduce activitatea sub supravegherea 

administratorului judiciar  si in conformitate cu planul confirmat (art. 103, alin.1din Legea 85/2006); 

 activitatile curente reprezinta, in intelesul dispozitiilor art. 3 pct. 14 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolventei, acele fapte de comert si operatiuni financiare propuse a fi efectuate de debitor 

in cursul normal al comertului sau, precum: 
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a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate  si incheierea de noi 

contracte, in limitele obiectului de activitate al societatii, care au ca finalitate realizarea scopului 

planului de reorganizare; 

b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; 

c) asigurarea finantarii capitatului de lucru in limitele curente, inclusiv dar fara a se limita la aceste 

activitati. 

In concret in cazul de fata activitatea curenta este concretizata de finalziarea constructiilor si valorificarea 

acestora in cursul normal al activitatii comerciale a debitoarei. 

 Activitatea debitorului va fi condusa de administratorul special si sub supravegherea 

administratorului judiciar, asa cum a fost mentionat anterior, si  potrivit celor stabilite prin plan si in 

conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 6 lit. A din Legea nr. 85/2006, pana cand judecatorul  sindic va 

dispune, fie incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in 

activitatea comerciala, fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment in conditiile art. 107 si 

urmatoarele din lege (art. 103 alin. 1 din Legea 85/2006); 

 

 Debitorul va fi obligat sa indeplineasca, fara intarziere, schimbarile de structura prevazute in plan 

(art. 103 alin. 3 din Legea 85/2006); 

 

 In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului, planul confirmat va fi socotit ca o hotarare 

definitiva si irevocabila impotriva debitorului. Pentru executarea acestor creante, sentinta de 

confirmare a planului va constitui titlu executoriu (art. 102 alin. 1 din Legea 85/2006); 

 

 La data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea 

obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan (art. 137 alin. 2 din 

Legea 85/2006). 

 

 Ca si consecinta a descarcarii de diferenta dintre valoarea initiala a obligatiilor inscrise la masa 

credala fata de cele prevazute a fi achitate prin plan, precum si in considerarea dispozitiilor art. 53 din 

lege, atat pe perioada de implementare a planului cu respectarea si mentinerea constanta a valorii 

evaluate a garantiei constituite in favoarea BCR, cat si ulterior achitarii integrale, bunurile valorificate 

etapizat pe perioada implementarii planului si cele ramase in patrimoniul debitoarei dupa achitarea 

creantei creditorului garantat in cuantumul prevazut prin plan, vor fi libere de sarcini. 
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8.2. Descarcarea de raspundere a debitorului 

Conform prevederilor art. 95 alin.(5) lit. c) din legea 85/2006 privind procedura insolventei, in planul de 

reorganizare va trebui sa se mentioneze „daca  si in ce masura debitorul, membrii grupului de interes 

economic, asociatii din societatile in nume colectiv  si asociatii comanditati din societatile in comandita 

vor fi descarcati de raspundere". 

 

Prin Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului 

S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL, depus la dosarul cauzei, administratorul judiciar,  la  capitolul  

Raspunderea organelor de conducere ale debitoarei, a aratat ca ,, In privinta incidentei prevederilor 

art. 138 din Legea 85/2006, nu se poate dovedi  o legatura de cauzalitate dintre una din faptele 

prevazute de acest articol de lege, prejudiciu si persoana.’’ 

Potrivit dispozitiilor art. 102 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cand sentinta care 

confirma un plan intra in vigoare, activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator, creantele 

si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti  interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. 

 

De asemenea, in temeiul art. 137 alin. 2 din Legea nr.85/2006 „La data confirmarii unui plan de 

reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de 

confirmarea planului si cea prevazuta in plan". 

 

8.3. Controlul aplicarii planului 
 

Administratorul judiciar este entitatea care exercita  in mod nemijlocit controlul activitatii SC IMO 

INVESTMENTS ESTATE SRL, avand legatura directa cu latura palpabila a activitatii acesteia, 

exercitand un control riguros asupra derularii intregii proceduri, supraveghind din punct de vedere 

financiar societatea  si avand posibilitatea  si obligatia legala de a interveni acolo unde constata ca, din 

varii motive, s-a deviat de la punerea in practica a planului votat de creditori. 

 

Pentru monitorizarea activitatii societatii in conformitate cu masurile dispuse prin planul de reorganizare 

societatea va comunica de indata administratorului judiciar pe intreaga perioada de derulare a planului 

urmatoarele informatii  solicitate de acesta si care sunt relevante in aratarea respectarii prevederilor 

planului de reorganizare si pentru buna desfasurare a activitatii cu scopul implementarii Planului de 

reorganizare. 
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In concluzie, controlul strict al aplicarii prezentului plan si monitorizarea permanenta a derularii acestuia, 

de catre factorii mentionati mai sus, constituie o garantie solida a realizarii obiectivelor pe care  si le 

propune, respectiv plata pasivului, redresarea activitatii comercial - economice si reinsertia in circuitul 

economic a SC IMO INVESTMENTS ESTATE SRL. 

 

8.4. Concluzii 
 

In temeiul art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, prezentul Plan de 

reorganizare este propus atentiei creditorilor Societatii si judecatorului-sindic de catre administratorul 

special.  

 

Conditiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii Societatii, conform art. 94 

alin. 1 lit. a) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare 

au fost indeplinite, dupa cum urmeaza: 

• Intentia de reorganizare a activitatii Societatii a fost exprimata de debitoare  odata cu cererea de 

deschidere a procedurii;  

• Posibilitatea reorganizarii a fost analizata si formulata de catre administratorul judiciar in 

Raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia insolventei Societatii, depus la 

dosarul cauzei; 

• Tabelul definitiv de creante impotriva Societatii a fost afisat la data de 29.01.2015; 

• Societatea nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii nr. 85/2006 privind 

procedura insolventei. Nici Societatea si nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu 

a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infractiunile prevazute de art. 94 alin. 4 din 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei; 

 

Perspectivele de redresare ale Debitoarei in raport cu posibilitatile si specificul activitatii desfasurate, cu 

mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza si cu cererea pietei fata de oferta debitorului 

sunt detaliate prin Plan. 

 

Masurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciara al SC IMO INVESTMENTS ESTATE 

SRL sunt cele prevazute de art. 95 alin. 6 lit. A, B,C, E, G, H, I si art.95 alin. 7 si 8 din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolventei. 



Plan de reorganizare S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL 

 

 

55 

 

S-au prevazut clauze de modificare a Contractului de asociere care intaresc si consfintesc drepturile deja 

castigate si care sunt in acord atat cu scopul si vointa partilor la momentul incheierii Contractului de 

asociere, cat si cu scopul legii, natura si conjunctura existenta in relatie cu lucrarile deja executate in baza 

contractului de asociere. 

 

Modalitatile de acoperire a pasivului precum si Sursele de finantare sunt prezentate prin Plan. 

 

Programul de plata al creantelor este prezentat in Plan, anexa 2 la prezentul plan. 

 

Termenul de executare a Planului de reorganizare al SC IMO INVESTMENTS ESTATE SRL este de 3 

ani de la data confirmarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii. 

 

A fost prevazut tratamentul aplicabil creditorilor in procedura. 

 

Intrucat toate creantele inscrise in tabelul definitiv de creante impotriva Societatii urmeaza sa fie achitate 

prin Programul de plati intr-un cuantum cel putin egal cu cel care ar fi achitat in caz de faliment, acest 

Plan nu prevede alte despagubiri care urmeaza sa fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in 

comparatie cu valoarea estimativa care ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment, cu exceptia 

platilor prevazute a fi efectuate catre acestia conform Programului de plati si  a prevederilor Planului. 

 

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare potrivit art. 100, alin. 3 din Legea 

nr.85/2006, sunt: 

 Creantele garantate (Art. 100, alin. 3, lit. a) 

 Creantele bugetare ( Art. 100, alin.3, lit.b) 

 Creantele chirografare (Art 100 alin. 3 lit. e) 

 

In concluzie, apreciem faptul ca scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolventei si 

anume acoperirea pasivului Societatii nu poate fi atins intr-o mai mare masura decat prin implementarea 

prezentului plan de reorganizare. 
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Asa cum am prezentat si in cuprinsul planului, falimentul Societatii nu reprezinta o alternativa viabila in 

vederea acoperirii pasivului Societatii.  

 

Este de reamintit faptul ca implementarea prezentului plan va avea consecinte si pe plan economic si 

social, asigurand mentinerea in circuitul comercial a unei societati viabile, restructurate atat din punct de 

vedere operational cat si financiar, un viitor contribuabil la bugetul consolidat al statului, aspecte care 

apreciem ca nu pot fi neglijate de catre creditorii Societatii. 

 

Reorganizarea Societatii poate prezenta beneficii inclusiv pentru furnizorii societatii, dintre care o parte a 

acestora inscrisi in tabelul definitiv al creantelor in categoria creditorilor chirografari.  

Dupa implemenatarea planului propus, furnizorii Societatii vor putea avea in societatea IMO 

INVESTMENTS ESTATE SRL, un partener viabil in vederea derularii de raporturi comerciale.  

 

In ceea ce priveste creditorii ce detin creante garantate asupra societatii, planul pe care il propunem 

asigura acoperirea creantelor acestor creditori intr-un cuantum de 100 %. Implementarea cu succes a 

prezentului plan va reda circuitului comercial o societate viabila a carei activitate va putea fi dezvoltata in 

continuare, putand deveni un client al institutiilor bancare creditoare.  

 

Desigur ca prevederile legii privind procedura insolventei asigura creditorilor Societatii posibilitatea de a 

solicita intrarea acesteia in procedura falimentului in orice moment in care Societatea nu respecta 

prevederile asumate prin prezentul plan, asigurandu-se in aceste conditii sanse mult mai ridicate de 

valorificare a activelor acesteia ca o afacere in stare de functionare. 

 

Controlul strict al aplicarii prezentului plan  si monitorizarea permanenta a derularii acestuia, de catre 

administratorul judiciar in calitatea sa de organ ce asigura supraveghera activitatii curente a Societatii, de 

catre creditorii Societatii si de catre judecatorul-sindic, constituie o garantie solida a realizarii obiectivelor 

pe care  si le propune, respectiv plata pasivului asumat prin Plan  si mentinerea Societatii in viata 

comerciala, motiv pentru care supunem votului Dvs. prezentul plan de reorganizare. 

 

 

 



Plan de reorganizare S.C. IMO INVESTMENTS ESTATE SRL 

 

 

57 

NOTA: 

 

PE TOATA PERIOADA DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE, ACESTA 

POATE FI MODIFICAT POTRIVIT ART. 101 ALIN. 5 DIN LEGEA NR.85/2006, DACA 

CONDITIILE IN CARE A FOST PROPUS PLANUL DE REORGANIZARE NU MAI 

CORESPUND IPOTEZELOR DE CALCUL SI PREVIZIUNE, SAU AU FOST IDENTIFICATE 

ALTE MODALITATI DE STINGERE A CREANTELOR, SURSE DE FINANTARE. 

MODIFICARILE PROPUSE CE VOR FI ADUSE PLANULUI DE REORGANIZARE VOR FI 

PREZENTATE CREDITORILOR CU RESPECTAREA CONDITIILOR DE VOT SI DE 

CONFIRMARE PREVAZUTE DE LEGE. 

 

 

ADMINISTRATOR  SPECIAL                                                                                                         

 


