
H O T A R A R E A   NR.__2___
DIN  DATA  DE  ___26.01.2015__

  CONSILIUL  LOCAL al COMUNEI  CLINCENI-judetul  ILFOV,intrunit in
sedinta  extraordinara  in data de 26.01.2015,  avand  in vedere:  

 Proiectul de hotarare  initiat de catre Primarul comunei Clinceni

 expunerea de motive  a   Primarului comunei Clinceni ;

 referatul intocmit de catre  dl. Niculae  Gheorghe-consilier  local 

  Planul de reorganizare  

 prevederile  legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 

insolventa –sectiunea a-6-a- art 132 litera b), art 133 alin(1)

 avizul  favorabil al Comisiilor de specialitate  nr. 1-3  ale  CLC

              In  temeiul   prevederilor art 36 (2)  litera “ a”, (6) litera “a”  pct 

14  si art.  45  (1)  din  Legea  nr. 215/2001   privind  administratia  publica    

locala ®   

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba  Planul de reorganizare  a SC  PROD SERV SABARU CLINCENI SRL

               conform anexei nr.1,care face parte integranta din prezenta hotarare.

      Art.2. Prezenta hotarare va  fi adusa la  indeplinire de catre Primarul  comunei

                Clinceni, prin aparatul de specialitate . 

PRESEDINTE,
NICULAE GHEORGHE

  CONTRASEMNEAZA
  S  E  C  R  E  T  A  R  
       VLAD  LILIANA 



R E F E R  A T 

                  Prezentul plan de reorganizare este propus  de catre administratorul special al
societatii cu sprijinul administratorului judiciar, cu aprobarea asociatului unic, in conformitate cu
legea 85/2006, art. 94,alin. (1).
                       Prin Incheierea din data de 30.07.2014 , pronuntata de Tribunalul Ilfov in Dosarul
nr. 2172/93/2014 la cererea debitorului, a fost dispusa deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitoarei PROD SERV SABARU CLINCENI SRL cu sediul social in str.
Solariilor nr 50, com Clinceni jud Ilfov, identificata fiscal CUI 27245347 si inscrisa la ONRC cu
numarul J23/2118/2010.
                        Avand in vedere ca SC. PROD SERV SABARU CLINCENI SRL si-a manifestat
intentia de a-si reorganiza activitatea, pe baza unui plan de reorganizare, judecatorul sindic a
dispus deschiderea procedurii generale a insolventei cu pastrarea dreptului de administrare al
debitoarei, iar CII Manole Irina Mirela prin practician in insolventa Manole Irina Mirela  a fost
desemnata de judecatorul sindic ca administrator judiciar cu atributii de supraveghere a activitatii
debitoarei.
                         Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de
reorganizare este Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Legea consacra problematicii
reorganizarii două sectiuni distincte, respectiv Sectiunea a V-a (Planul) si Secţiunea a VI-a
(Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi legale se ofera sansa debitorului fata de care s-a
deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-si continue viata comerciala,
reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare care,conform art. 95 (1) : „va
indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu
mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde
măsuri concordante cu ordinea publica (…)” ( Art.95 alin.1 din Legea 85/2006 ).

 Aceasta alegere a fost considerată cea mai viabilă având în vedere faptul ca:
 în baza atributiilor conferite de Lege si de judecatorul sindic, dar si prin prisma analizei si

controlului permanent economico-financiar asupra activitatii debitoarei, administratorul
societatii cunoaste cel mai bine realitatile existente pe planul intern si extern al acesteia,
avand conturata o imagine fidelă asupra situatiei actuale si asupra obiectivelor de urmarit
în perspectiva reorganizării

 în virtutea atributiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a participat la stabilirea
strategiei de restructurare a activitatii debitoarei si la negocierea conditiilor de continuare
a activitatii pe baza unui plan de reorganizare.

                    Pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societatii
debitoare va fi condusa de catre administratorul special al debitoarei, sub supravegherea
administratorului judiciar, pastrandu-se dreptul de administrare al societatii.
                   Conform art. 95 alin. 3 din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va
întinde pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii conform legii 85 din 2006. 
                  Modificarile propuse vor fi prezentate creditorilor, cu respectarea conditiilor de vot si
de confirmare prevazute de lege.
                   

                   În situatia în care nu se vor gasi conditii optime pentru derularea componentelor
mecanismului reorganizarii, cu acordul a doua treimi din creditorii aflati în sold dupa trecerea a
cel mult 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu înca 12 luni.

       Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006,art.2, si
anume acoperirea cat mai mare a pasivului debitorului în insolventa.
                   Reorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea unor
modificari structurale în activitatea curenta a societatii aflate în dificultate, mentinandu-se
obiectul de activitate, dar 



aliniindu-se modului de desfăsurare a activitatii la noua strategie,conform cu resursele existente
si cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea
de baza a societatii profitabila.
                           Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfaca
scopul reorganizarii ,anume mentinerea debitoarei în viata comerciala si sociala, cu efectul
mentinerii serviciilor si produselor debitorului pe piata. 
                          Fara de cele  mai sus prezentate  consider ca este de preferat acordarea
sansei debitoarei PROD SERV SABARU CLINCENI SRL de a implementa planul de
reorganizareare, avand in vedere capacitatea reala economica si financiara a debitoarei
de a surmonta situatia dificila in care se afla, prin realizarea masurilor prevazute expres in
planul de reorganizare propus, cu efect pozitiv atat pentru creditorii acesteia care isi vor
recupera creantele conform programului de plati, a salariatilor debitoarei, a
colaboratorilor acesteia si mentinerea surselor de contributii la bugetele central si local
si  propun initierea unui  proiect de hotarare  cu privire  la aprobarea  planului de
reorganizare  a SC PROD SERV SABARU CLINCENI SRL in vederea doptarii unei  hotarari
a Consiliului local Clinceni  ce  va  reglementa  situatia  de fata .  

CONSILIER  LOCAL,
NICULAE  GHEORGHE


