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PROPUNERE DE MODIFICARE  

A  PLANULUI DE REORGANIZARE  

- in temeiul art. 95 alin. 4 din Legea 85/2006. 

 
 
Subscrisa EUREXPERT IPURL, cu datele din antet, numita administrator 

judiciar prin Incheierea nr. 2194F/2012 din data de 25.09.2012, pronuntata in 
dosarul Tribunalului Bihor nr. 9066/111/2012 privind deschiderea procedurii 
generale de insolventa a debitoarei SC SUNLINE SRL cu sediul in Oradea, str. 
Graurilor, nr. 48, jud. Bihor CUI 14932837, J05/982/2002, la solicitarea 
administratorului special depunem urmatoarea propunere de modificare a planului 
de reorganizare confirmat la data de 11.03.2014.  
 

1. Creanţele garantate = 524.600,60 lei/ron, reprezentând 100% din total; 

 - Banca Transilvania SA = 244.500,37 lei/ron, reprezentând 100% din total 

 - Banca Italo Romena SpA = 280.100,23 lei/ron, reprezentând 100% din total 

 

2. Creanţele bugetare = 13.281,00 lei/ron, reprezentând 100% din total; 

 - A.F.P. Oradea = 13.281,00 lei/ron, reprezentând 100% din total 

  

3. Creanţele chirografare = 175.750,00 lei/ron, reprezentând 20% din total; 

  

Total plati prin planul de reorganizare = 713.631,60 lei 

 

 



ANUL  I 

 
În primul an de la data confirmării Planului de reorganizare judiciară se vor 

plăti creanţe în procent de 12,72% din totalul creanţelor asumate prin Plan, astfel 

fiind plătite următoarele creanţe:   

 
1. creanta creditorului garantat Banca Transilvania SA va fi achitata in suma 

de 40.750 lei/ron, reprezentând un procent de 16,67% din total creanţe garantate 

asumate prin plan,  

 
2. creanta creditorului garantat Banca Italo Romena SpA va fi achitata in 

suma de 46.684 lei/ron, reprezentând un procent de 16,67% din total creanţe 

garantate asumate prin plan, 

  
3. creanţele bugetare 3.320 lei/ron, reprezentând un procent de 25% din total 

creanţe bugetare asumate prin plan  

 
Plăţile ce urmează a fi efectuate sunt prevăzute în tabelul de mai jos, 

eşalonarea acestora fiind trimestrială. 

 

Categ. Creanţe TOTAL I 

25.07.2014 

II 

25.10.2014 

III 

25.01.2015 

IV 

25.04.2015 

Creanţe garantate  
Banca Transilvania   

40.750 20.375 - - 20.375 

Creanţe garantate  
Banca Italo Romena    

46.684 23.342 - - 23.342 

Creanţe  
bugetare  

3.320 1.660 - - 1.660 

TOTAL An I 
12,72% 

90.754 45.377 - - 45.377 

 

 

 



ANUL II 

 

În al doilea an de la data confirmării Planului se vor plăti creanţe în procent de 

25,44% din totalul creanţelor asumate prin Plan, astfel fiind plătite următoarele 

creanţe: 

 

1. creanta creditorului garantat Banca Transilvania SA va fi achitata in suma 

de 81.500 lei/ron, reprezentând un procent de 33,33% din total creanţe garantate 

asumate prin plan,  

 

2. creanta creditorului garantat Banca Italo Romena SpA va fi achitata in 

suma de 93.365 lei/ron, reprezentând un procent de 33,33% din total creanţe 

garantate asumate prin plan  

 

3. creanţele bugetare 6.641 lei/ron, reprezentând un procent de 50% din total 

creanţe bugetare asumate prin plan. 

 
Plăţile (în lei/ron) ce urmează a fi efectuate sunt prevăzute în tabelul de mai 

jos, eşalonarea acestora fiind trimestrială. 

 
Categ. Creanţe TOTAL I 

25.07.2015 
II 

25.10.2015 
III 

25.01.2016 
IV 

25.04.2016 
Creanţe garantate  

Banca Transilvania    
81.500 20.375 20.375 20.375 20.375 

Creanţe garantate  
Banca Italo Romena    

93.365 23.341 23.341 23.341 23.342 

Creanţe  
bugetare  

6.641 1.660 1.660 1.660 1.661 

TOTAL An II 
25,44% 

181.506 45.376 45.376 45.376 45.378 

 

 



ANUL III 

În al treilea an de la data confirmării Planului de reorganizare se vor plăti 

creanţe în procent de 26,37% din totalul creanţelor asumate prin Plan, astfel fiind 

plătite următoarele creanţe: 

 
1. creanta creditorului garantat Banca Transilvania SA va fi achitata in suma 

de 81.500 lei/ron, reprezentând un procent de 33,33% din total creanţe garantate 

asumate prin plan; 

 
2. creanta creditorului garantat Banca Italo Romena SpA va fi achitata in 

suma de 93.370 lei/ron, reprezentând un procent de 33,33% din total creanţe 

garantate asumate prin plan; 

 
3. creanţele bugetare 3.320 lei/ron, reprezentând un procent de 25% din total 

creanţe bugetare asumate prin plan, după efectuarea acestor plăţi creanţele bugetare 

fiind achitate integral, 

 
4. creanţele chirografare 10.000 lei/ron, reprezentând un procent de 5,69% din 

total creanţe chirografare asumate prin plan. 

 
Plăţile ce urmează a fi efectuate sunt prevăzute în tabelul de mai jos, 

eşalonarea acestora fiind trimestrială, sumele exprimate fiind în lei/ron. 

Categ. Creanţe TOTAL I 
25.07.2016 

II 
25.10.2016 

III 
25.01.2017 

IV 
25.04.2017 

Creanţe garantate  
Banca Transilvania   

81.500 20.375 20.375 20.375 20.375 

Creanţe garantate  
Banca Italo Romena    

93.370 23.341 23.341 23.341 23.347 

Creante  
bugetare 

3.320 1.660 1.660 
 

- - 

Creanţe  
chirografare 

10.000 - - 5.000 5.000 

TOTAL An III 
26,37% 

188.190 45.376 45.376 48.716 48.722 



ANUL IV 

 
În al patrulea an de la data confirmării Planului de reorganizare se vor plăti 

creanţe în procent de 35,47% din totalul creanţelor asumate prin Plan, astfel fiind 

plătite următoarele creanţe: 

 
1. creanta creditorului garantat Banca Transilvania SA va fi achitata in suma 

de 40.750 lei/ron, reprezentând un procent de 16,67% din total creanţe garantate 

asumate prin plan, după efectuarea acestor plăţi creanţele creditorului Banca 

Transilvania SA fiind achitate integral; 

 
2. creanta creditorului garantat Banca Italo Romena SpA va fi achitata in 

suma de 46.682 lei/ron, reprezentând un procent de 16,67% din total creanţe 

garantate asumate prin plan, după efectuarea acestor plăţi creanţele creditorului 

Banca Italo Romena SpA fiind achitate integral; 

 
 3. creanţele chirografare 165.750 lei/ron, reprezentând un procent de 94,31% 

din total creanţe chirografare asumate prin plan, după efectuarea acestor plăţi 

creanţele chirografare fiind achitate integral. 

 
Plăţile ce urmează a fi efectuate sunt prevăzute în tabelul de mai jos, 

eşalonarea acestora fiind trimestrială, sumele exprimate fiind în lei/ron. 

Categ. Creanţe TOTAL I 

25.07.2017 

II 

25.10.2017 

III 

25.01.2018 

IV 

11.03.2018 

Creanţe garantate  
Banca Transilvania   

40.750 20.375 20.375 - - 

Creanţe garantate  
Banca Italo Romena    

46.682 23.341 23.341 - - 

Creanţe  
chirografare  

165.750 5.000 5.000 77.875 77.875 

TOTAL An IV 
35,47% 

253.182 48.716 48.716 77.875 77.875 

 



Pe toata durata reorganizarii obligatiile curente comerciale si bugetare, 

nascute in cursul procedurii, vor fi platite la scadenta, in termenele prevazute de 

lege. 

  
 

           ADMINISTRATOR JUDICIAR 
     EUREXPERT IPURL 
     Ing. HERLEA  IOAN 

   
        

 

 

 

 


