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CAPITOLUL I 

DATE  GENERALE 

 

1.1. Date de identificare a societăţii 

 

Denumirea: SEHO PROD SRL  

Sediu social : mun. Oradea, str. N. Balcescu, nr. 3, bl. PC30, ap. 8, jud. Bihor 

Atribut fiscal : RO  

Număr înregistrare la ORC Bihor: J05/1232/1997 

Cod unic de înregistrare: 9962840 

 

1.2. Structura asociaţilor: 

1. Negrut Cornel – asociat unic 100% 

 

1.3. Administratori 

Numele şi prenumele – Funcţia deţinută 

1. Negrut Cornel – Administrator special 

2. Eurexpert IPURL  –  Administrator Judiciar 

 

 

CAPITOLUL II 

ISTORICUL SOCIETĂŢII 

 

S.C. Seho Prod S.R.L. Oradea este o societate comercială cu răspundere limitată 

cu capital privat înfiinţată în anul 1997.  

Domeniul de activitate pe care il desfăşoară societatea: 

- Transporturi rutiere de mărfuri, încadrată în clasa CAEN 4941; 
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2.1. Scurt istoric 

 

Societatea comercială SC Seho Prod SRL, este o societate cu răspundere limitată 

care a fost înfiinţată în baza Legii 31/1990 privind societăţile comerciale la data de 

04.08.1997, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 

J05/1232/1997. Durata societăţii este nelimitată cu începere de la data înregistrării în 

Registrul Comerţului. Capitalul social la înfiinţare a fost de 250.000 lei/ron. Capitalul 

social este constituit din 25.000 de părţi sociale a câte 10 lei/ron fiecare, din care 25.000 

parți sociale aparţinându-i asociatului unic Negruț Cornel avand calitatea și de 

administrator. 

Obiectul principal  de activitate al SC Seho Prod SRL este transporturi rutiere de 

mărfuri.  

  
         2.2. Motivele care au determinat insolvenţa societăţii: 
 

 - Analiza cifrei de afaceri și a profitului net: 

 

 2015 2016 2017 

Cifra de afaceri 4.372.124 2.669.813 2.483.194 

Profit net 17.616 2.703 99 

Marja de profit 0,40% 0,10% 0,001% 

 

 

Din situatia arătată mai sus, se constată o scădere a cifrei de afaceri în perioada 

2015 – 2016 si o crestere in anul 2017, profitul net fiind în scădere in anii 2016-2017, 

maja de profit fiind de -0,50%. 

 

In cursul anului 2017, conform balantei de verificare la 31.12.2017, societatea 

inregistreaza o cifra de afacere de 2.483.194 lei si un profit de 99 lei, din  care rezulta 

faptul ca societatea Seho Prod SRL are o maja de profit de 0,0001%.    
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Situatia economica din ultimul an a fost foarte dificila acumulandu-se datorii catre 

furnizori datorita faptului ca in perioada de iarna volumul vanzarilor scade, dar si datorita 

incasarilor cu intarziere de la clienti din aceleasi motiv – situatia financiara problematica 

a acestora. In plus se constata o crestere semnificativa a tarifelor la utilitati, a preturilor la 

marfa si servicii, a taxelor, precum si obligatiile catre bugetul de stat. 

La data de 16.08.2017 asociatul unic/administratorul societăţii S.C. Seho Prod 

S.R.L. a formulat la Tribunalul Bihor o cerere pentru deschiderea procedurii conform 

Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, reactualizată, considerând că singura 

modalitate prin care îşi poate achita datoriile ajunse la scadenţă este reorganizarea 

judiciară a societăţii. 

      După declanşarea procedurii de insolvenţă la data de 18.08.2017, conform 

Incheierii nr. 268/F/2017 a Tribunalului Bihor, Dosar nr. 5006/111/2017, societatea si-a 

continuat activitatea, concomitent cu derularea procedurilor declanşate conform Legii nr. 

85/2014. 

        

CAPITOLUL III 

ACTIVITATEA PE PERIOADA DE REORGANIZARE A   

Seho Prod SRL 

 

În perioada de reorganizare societatea a desfasurat activitate, acesta fiind 

prezentata de administratorului judiciar in rapoartele de activitate depuse la dosarul 

cauzei la termenele de judecata. 

 

CAPITOLUL IV 

PLANUL DE REORGANIZARE - MODIFICAT 

 

Planul de reorganizare modificat presupune in special prelungirea acestuia cu inca 

1 an şi va cuprinde posibilităţile de acoperire a datoriilor inregistrate în tabelul definitiv 

al creantelor, precum si plata datoriilor curente la scadenta. 



 5  

       Scopul planului este ca Seho Prod SRL, dupa punerea in practica si indeplinirea 

masurilor cuprinse in plan sa redevina o societate fara riscuri care sa poata functiona in 

mod normal pe piata, care sa realizeze urmatorii indicatori: 

         - indicatorul lichiditatii imediate- realizabil prin scaderea ponderii datoriilor pe 

termen scurt concomitent cu cresterea valorii prestatiilor facturate, a serviciilor si 

extinderea activitatii catre clienti buni platnici, in masura posibilitatilor, cu garantii la 

plata pe termen scurt. 

 - indicatorul vitezei de rotatie a debitelor-clienti pana la maxim 60 de zile  

realizabil prin garantii la plata, la scadenta, concomitent cu angajarea, in special cu 

datorii pe termen mai lung decat scadenta creantelor. 

 - indicatorul vitezei de rotatie a activelor totale pana la maxim 3 ani realizabil prin 

utilizarea la maxim a intregului patrimoniu aflat la dispozitie, precum si prin prestari 

servicii pe diverse segmente unde societatea debitoare are calificarea necesara catre 

diversi beneficiari.  

 

  4.1. PERSPECTIVE DE REDRESARE IN RAPORT CU POSIBILITATILE SI 

SPECIFICUL ACTIVITATII  SEHO PROD SRL  

         

Conducerea societăţii a analizat situaţia economico-financiară a activităţii 

operaţionale. In urma analizei s-a decis reorganizarea activităţii prin aplicarea 

următoarelor măsuri: 

 

a) Măsuri de natura managerială 

- diversificarea gamei de prestari servicii; 

- identificarea de noi beneficiri, in special in colaborare cu alte firme de 

acelasi profil; 

- obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea activităţii societăţii (credite 

furnizori pe termen scurt,  atragere de noi surse de finanţare); 
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b) Măsuri tehnico-organizatorice 

- reducerea cheltuielilor cu prestările de servicii, 

- optimizarea serviciilor financiar - contabile, aprovizionare, marketing si  

protecţia personalului; 

- gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora; 

- creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra 

situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii; 

- implementarea unei discipline ferme în scopul îndeplinirii cu stricteţe a 

atribuţilor ce revin fiecărui angajat 

 

c) Măsuri de natură economico-financiară 

- controlul riguros al costurilor de exploatare; 

- păstrarea relaţiilor comerciale cu clienţii bun platnici; 

- dezvoltarea de noi relaţii cu furnizorii care sa confere avantajul siguranţei în 

furnizarea materialelor şi termene de plată de minim 30 zile; 

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul 

economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta servicile furnizate acestor 

necesităţi; 

- menţinerea şi implementarea sistemelor şi procedurilor de lucru în 

concordanţă cu cerinţele sistemelor internaţionale de management al calităţii; 

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate. 

 

4.2. POSIBILITATI DE CAPITALIZARE  

 

Sursele de finanţare a planului de reorganizare sunt următoarele: 

a) surse din activitatea desfăşurată pe perioada de observaţie sau anterior acesteia; 

b) surse din activitatea pe perioada reorganizarii juduciare;    

c) creditări de la furnizori pe termen cat mai lung; 

d) avansuri de materiale sau plati anticipate de către beneficiari; 
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e) eventuale negocieri, pe parcursul derularii reorganizarii judiciare, cu institutiile 

bancare pentru credite necesare nevoilor curente ce nu pot fi acoperite; 

f) surse din contractele de prestari servicii aflate in derulare, dupa cum urmeaza: 

- Primaria Comunei Paleu – valoare contract 150.000 lei 

g) surse din contractele aflate in derulare privind intretinerea si amanejarea 

drumurilor, dupa cum urmeaza: 

- Leda Vital KFT Ungaria – valoare contract 300.000 lei 

- Kelet UT KFT Ungaria – valoare contract 250.000 lei 

- Primaria Comunei Diosig – valoare contract 250.000 lei 

- Drumuri Orasenesti Oradea – valoare contract 550.000 lei 

- Drumuri Bihor – valoare contract 450.000 lei 

- SC Selina SRL – valoare contract 150.000 lei 

h) surse din inchirierea de utilaje de aproximativ 30.000 lei / lunar; 

i) recuperari de creante de aproximativ 700.000 lei (30% din total creante de 

recuperat de 2.151.640 lei la 28.02.2018, din care suma de 1.079.884,41 lei de la 

Utcsat KFT – proces aflat pe rol la aceasta data); 

j) posibilitatea de valorificare partiala a activelor cu respectarea prevederilor Legii 

85/2014.  

 

     4.3. PIATA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

     Strategia societăţii Seho Prod SRL trebuie construită astfel încât să  fie in 

continuare cunoscuta şi recunoscuta ca fiind un partener valoros şi de încredere atît de 

clienţi,  cât şi de furnizori. 

Scopul firmei este să fie un liant între executantul de servicii şi piaţă, misiune prin 

care facilitează intermedierea cererilor din partea participanţilor pieţei către executantii 

de servicii, reuşind în acelaşi timp să asigurăm realizarea unor prestari de servicii de 

calitate pentru cat mai multi beneficiari. 
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Pentru următorii trei ani viziunea societăţii este creşterea volumului de prestari 

servicii şi implicit a profitului, stabilizarea clienţilor, etc. 

În acest sens vom urmări în principal următoarele criterii:  

- cresterea cifrei de afaceri  

- cresterea ratei profitului net 

- cresterea productivitatii muncii 

- servicii de calitate 

-   cresterea lichiditatii curente si imediate 

-   recuperarea creantelor. 

 

4.4. REZULTATE FINANCIARE 

 

ANUL I 

- Cifra de afacere previzionata în anul I:  8.000.000 lei 

- Profit estimat pentru anul I :                     400.000 lei 

 

     Estimarea profitului se bazează şi se va baza pe măsuri tehnico-organizatorice 

pentru reducerea cheltuielilor de exploatare, astfel încât, impreuna cu sumele restante de 

incasat, să asigure plata creanţelor conform angajamentelor din planul de reorganizare. 

        

ANUL II 

- Cifra de afacere pentru anul II :  9.000.000 lei 

- Profitul estimat pentru anul II :     600.000 lei 

    

Profitul estimat asigura aceeasi rentabilitate ca in anul I sub conditia independenta 

de societatea noastra ca din a doua parte a anului 2018, respectiv in anul 2019 incasarile 

vor creste si, implicit, avand in vedere colaborarea relativ buna cu alte societati de profil. 

Din profit se acopera creantele. Plata creantelor, conform prezentului plan de 
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reorganizare, previzionam a fi realizata in conditiile si termenele prevazute ca urmare a 

urmatoarelor evenimente comerciale: 

- măsuri tehnico-organizatorice pentru reducerea cheltuielilor; 

- cresterea lichiditatii curente si imediate; 

 

Anul III 

- Cifra de afacere previzionate în anul III :  10.000.000 lei 

- Profit estimat pentru anul III:   650.000 lei  

 

 Profitul estimat asigura aceeasi rentabilitate ca in anul II, asigurand, impreuna cu 

alte masuri de atragere de resurse, plata creanţelor. In acelasi timp, se vor continua 

aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice pentru reducerea cheltuielilor, optimizarea 

proceselor de aprovizionare, creşterea volumului de servicii, sub rezerva depasirii crizei 

economico-financiare la nivel statal. 

 

4.5. PLATA ŞI TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANŢE 

 

Creanţele admise prin tabelul creantelor se împart în patru categorii: 

 

1. creante salariale conform art. 138, alin. 3, lit. b, având valoarea admisa de:  

40.740 lei, cu urmatoarea componenta: 

- creditori salariali art. 161, alin. 3 = 40.740 lei 

 

2. creanţe privilegiate conform art. 138, alin. 3, lit. a, având valoarea admisa de:  

1.076.548 lei, cu urmatoarea componenta: 

- creditori privilegiati art. 159, alin. 3: 

A.J.F.P. - Bihor = 1.076.548 lei 
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3. creanţe bugetare conform art. 138, alin. 3, lit. c, având valoarea admisa de:  

217.889 lei, cu urmatoarea componenta: 

- creditori bugetari art. 161, alin. 5: 

- A.J.F.P. Bihor = 217.889 lei 

     

4. creanţe chirografare, conform art. 138, alin. 3, lit. e, având valoarea admisa 

de:  111.225,57 lei 

- creditori chirografari art. 161, alin. 8 = 111.225,57 lei 

 

 Conform planului de reorganizare confirmat la data de 08.06.2018, au fost 

efectuate plati, dupa cum urmeaza: 

   

În primul an de la data confirmării Planului de reorganizare judiciară au fost platiti 

urmatorii creditori:   

 

Salarii restante – achitat integral 40.740 lei 

AJFP Bihor – a fost achitata suma de 104.924 lei (creante garantate) 

AJFP Bihor – a fost achitata suma de 21.232 lei (creante bugetare) 

 

Avand in vedere platile efectuate conform Planul de reorganizare confirmat la 

data de 08.06.2018, sumele ramase neachitate sunt dupa cum urmeaza: 

 

Creanţele se împart în trei categorii: 

 

1. creanţe privilegiate conform art. 138, alin. 3, lit. a, având valoarea admisa de:  

971.624 lei, cu urmatoarea componenta: 

- creditori privilegiati art. 159, alin. 3: 

A.J.F.P. - Bihor = 971.624 lei 
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Cuantumul creantelor AJFP actualmente sunt contestate la Sectia de Contencios 

Administrativ, fiind dispusa o expertiza in acest sens.  

Creantele creditorilor privilegiati reprezentand AJFP Bihor vor suferi modificari 

conform solutiei instantei. 

   

2. creanţe bugetare conform art. 138, alin. 3, lit. c, având valoarea admisa de:  

196.657 lei, cu urmatoarea componenta: 

- creditori bugetari art. 161, alin. 5: 

- A.J.F.P. Bihor = 196.657 lei 

Cuantumul creantelor AJFP actualmente sunt contestate la Sectia de Contencios 

Administrativ, fiind dispusa o expertiza in acest sens.  

Creantele creditorilor bugetari reprezentand AJFP Bihor vor suferi modificari 

conform solutiei instantei. 

  

 3. creanţe chirografare, conform art. 138, alin. 3, lit. e, având valoarea admisa 

de:  111.225,57 lei 

- creditori chirografari art. 161, alin. 8 = 111.225,57 lei 

   

      Prin plan, se va incerca plata integrala a tuturor creditorilor, prin rescadentarea cu 

inca 1 an sumelor restante cuprinse in planul de reorganizare confirmat la data de 

08.06.2018. 

De asemenea, precizam faptul ca, in conformitate cu art. 80, cu exceptia creantelor 

garantate „nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita 

generic accesorii” nu va fi adaugata creantelor nascute anterior deschiderii procedurii. 

 Datoriile cuprinse in plan sunt achitate la scadenta, obligatiile cu scadenta 

ulterioara deschiderii procedurii vor fi achitate conform documentelor din care rezulta.  

Având în vedere cele arătate mai sus, ţinând cont de posibilităţile reale ale 

societăţii rezultă faptul ca sumele ce vor fi plătite pe parcursul procedurii de reorganizare 

vor fi plătite după cum urmează: 
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1. Creante privilegiate = 971.624 lei, reprezentand 100% din total: 

AJFP Bihor = 971.624 lei 

Cunatumul creantelor creditorilor privilegiati reprezentand AJFP Bihor vor suferi 

modificari conform solutiei instantei de Contencios Administrativ si Fiscal. 

 

2. Creante bugetare = 196.657 lei, reprezentand 100% din total: 

 A.J.F.P. Bihor = 196.657 lei 

Cunatumul creantelor creditorilor bugetari reprezentand AJFP Bihor vor suferi 

modificari conform solutiei instantei de Contencios Administrativ si Fiscal. 

 

Cuantumul creantelor asumate prin plan ce vor fi modificate conform Hotararii 

instantei se vor calcula astfel:  

Total creanta stabilita de instanta – creante achitate prin planul de reorganizare 

confirmat la data de 08.06.2018 = total creante ce vor fi asumate prin plan.  

 

Total plati prin planul de reorganizare = 1.168.281 lei 

 

Totalul platilor asumate prin planul de reorganizare modificat va suferi modificari 

in functie de solutia instantei de Contencios Administrativ si Fiscal, planul urmand a fi 

modificat in functie de cuantumul obligatiilor debitoarei catre AJFP din care se vor 

scadea sumele achitate in perioada de reorganizare conform planului confirmat la data de 

08.06.2018, cu respectarea duratei maxime de 4 ani conform prevederilor art. 139, alin. 

5, din Legea 85/2014. 

 

In conformitate cu prevederile art. 139, alin. 5 din Legea 85/2014 ,,Modificarea 

planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul 

procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii 

planului de 4 ani de la confirmarea initiala. Modificarea poate fi propusa de catre oricare 

dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. 
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Votarea modificarii de catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, 

la data votului, in aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare. Modificarea 

planului va trebui sa fie confirmata de judecatorul – sindic.”  

In situatia in care pe parcursul reorganizarii se va constata existenta in patrimoniu 

a unor active (mijloace de trasport, utilaje, etc.) ce nu sunt utile sau nu sunt neaparat 

necesare, acestea vor fi vandute cu aprobarea comitetului creditorilor si cu respectarea 

prevederilor art. 154 si urmatoarele, din Legea 85/2014. 

In cazul propunerii la vanzare a bunurilor aflate in garantia creditorilor, fiind 

necesara aprobarea expresa a acestora. 

In cazul vanzarii activelor aflate in garantia creditorilor garantati din sumele 

obtinute vor fi achitati creditorii garantati cu respectarea prevederilor art. 159 din Legea 

85/2014.  

Vanzarea activelor in cadrul procedurii de reorganizare, se va putea efectua doar 

cu aprobarea creditorilor cu respectarea prevederilor Legii 85/2014. 

 

4.6. TERMENELE  DE  PLATĂ  A CREANŢELOR  PE  ANI 

 

Plăţile fiind eşalonate trimestrial, după efectuarea primei plăţi la termenul prevăzut 

mai sus, îşi vor urma cursul şi vor fi achitate în zilele de 25 a lunii în care s-au împlinit 

trei luni de la plata precedentă, cu respectarea strictă a ordinii şi cuantumului ce va fi 

pezentat în tabelele de mai jos. 

          În cazul în care ziua de 25 în care ar trebui să se facă plata este o sărbătoare legală 

sau zi liberă dispusă de legiuitor, plata va fi efectuată în prima zi lucratoare.  

 Toate creantele nascute pe perioada de observatie si reorganizare vor fi 

platite conform documentelor din care rezulta sub sanctiunea declansarii 

procedurii de faliment. 

Dobanzile bancare aferente creantelor garantate inscrise in tabelul definitiv al 

creantelor, nu se vor calcula, in cazul de fata valoarea evaluata a bunurilor garantate fiind 

mai mica decat sumele inscrise in tabelul definitiv al creantelor. Sunt aplicabile 
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prevederile art. 80 din Legea 85/2014, cu exceptia prevederilor art. 103 conform caruia 

in cazul in care valorificarea activelor asupra carora poarta cauza de preferinta se va face 

la un pret mai mare decat suma inscrisa in tabelul definitiv, diferenta favorabila va reveni 

tot creditorului garantat .... pana la acoperirea creantei principale si a accesoriilor ce se 

vor calcula conform actelor din care rezulta creanta pana la data valorificarii bunului.             

 

ANUL II 

 

În anul II de la data confirmării Planului de reorganizare judiciară se vor plătite 

creanţe în procent de 20% din totalul creanţelor asumate prin Plan dupa actualizarea 

creantelor conform Hotararii instantei de Contencios Administrativ din care se vor 

scadea sumele achitate in baza planului de reorganizare confirmat la data de 08.06.2018, 

astfel fiind plătite următoarele creanţe:   

 

- creantele privilegiate vor fi achitate in procent de 20% din totalul creanţelor 

privilegiate asumate prin plan AJFP Bihor = 194.332 lei. Cuantumul creantelor 

privilegiate va fi modificat dupa solutionarea contestatiei. 

 

- creanţele bugetare vor fi achitate in procent de 20% din totalul creanţelor 

bugetare asumate prin plan AJFP Bihor = 39.324 lei. Cuantumul creantelor bugetare va 

fi modificat dupa solutionarea contestatiei. 

 

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

acestora fiind trimestrială. 

Modalitatea de calcul a creantelor ce vor fi platite dupa solutionarea contestatiei in 

anul II de reorganizare este:  

Total creanta stabilita de instanta – creante achitate prin planul de reorganizare 

confirmat la data de 08.06.2018 = total creante.  
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Creante ce vor fi achitate in anul II = Total creante x 20%, si vor fi impartite in 4 

rate trimestriale egale.    

 

Categ. Creanţe TOTAL I II III IV 

Creanţe privilegiate 
A.J.F.P. - Bihor     

194.332 
 

48.583 48.583 48.583 48.583 

Creanţe bugetare 
A.J.F.P. - Bihor  

39.324 9.831 9.831 9.831 9.831 

TOTAL An II 

20% 

233.656 58.414 58.414 58.414 58.414 

 

Cuantumul platilor catre creditorul AJFP va fi modificat in functie de solutia 

instantei de Contencios Administrativ si Fiscal, in acest an urmand a fi achitate 20% din 

totalul creantelor ce vor fi stabilite ca urmare a contestarii raportului de inspectie fiscala 

ce a stat la baza inscrierii in tabelul definitiv de creante, din care se vor scadea sumele 

achitate conform planului de reorganizare confirmat la data de 08.06.2018. 

   

ANUL III 

 

În anul trei de la data confirmării Planului se vor plătite creanţe în procent de 30% 

din totalul creanţelor asumate prin Plan dupa actualizarea creantelor conform Hotararii 

instantei de Contencios Administrativ din care se vor scadea sumele achitate in baza 

planului de reorganizare confirmat la data de 08.06.2018, astfel fiind plătite următoarele 

creanţe:   

 

- creantele privilegiate vor fi achitate in procent de 30% din totalul creanţelor 

privilegiate asumate prin plan AJFP Bihor = 291.496 lei. Cuantumul creantelor 

privilegiate va fi modificat dupa solutionarea contestatiei. 
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- creanţele bugetare vor fi achitate in procent de 30% din totalul creanţelor 

bugetare asumate prin plan AJFP Bihor = 58.988 lei. Cuantumul creantelor bugetare va 

fi modificat dupa solutionarea contestatiei. 

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

acestora fiind trimestrială. 

Modalitatea de calcul a creantelor ce vor fi platite dupa solutionarea contestatiei in 

anul II de reorganizare este:  

Total creanta stabilita de instanta – creante achitate prin planul de reorganizare 

confirmat la data de 08.06.2018 = total creante.  

Creante ce vor fi achitate in anul III = Total creante x 30%, si vor fi impartite in 4 

rate trimestriale egale.    

 

Categ. Creanţe TOTAL I II III IV 

Creanţe privilegiate 
A.J.F.P. - Bihor     

291.496 
 

72.874 72.874 72.874 72.874 

Creanţe bugetare 
A.J.F.P. - Bihor  

58.988 14.747 14.747 14.747 14.747 

TOTAL An III 

30% 

350.484 87.621 87.621 87.621 87.621 

 

Cuantumul platilor catre creditorul AJFP va fi modificat in functie de solutia 

instantei de Contencios Administrativ si Fiscal, in acest an urmand a fi achitate 30% din 

totalul creantelor ce vor fi stabilite ca urmare a contestarii raportului de inspectie fiscala 

ce a stat la baza inscrierii in tabelul definitiv de creante, din care se vor scadea sumele 

achitate conform planului de reorganizare confirmat la data de 08.06.2018. 

 

ANUL IV 

 

În anul patru de la data confirmării Planului de reorganizare se vor plătite creanţe 

în procent de 50% din totalul creanţelor asumate prin Plan dupa actualizarea creantelor 

conform Hotararii instantei de Contencios Administrativ din care se vor scadea sumele 
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achitate in baza planului de reorganizare confirmat la data de 08.06.2018, astfel fiind 

plătite următoarele creanţe: 

 

- creantele privilegiate vor fi achitate in procent de 50% din totalul creanţelor 

privilegiate asumate prin plan - AJFP Bihor = 485.796 lei. Cuantumul creantelor 

privilegiate va fi modificat dupa solutionarea contestatiei. 

 

- creanţele bugetare vor fi achitate in procent de 50% din totalul creanţelor 

bugetare asumate prin plan AJFP Bihor = 98.345 lei. Cuantumul creantelor bugetare va 

fi modificat dupa solutionarea contestatiei. 

 

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

acestora fiind trimestrială. 

Modalitatea de calcul a creantelor ce vor fi platite dupa solutionarea contestatiei in 

anul II de reorganizare este:  

Total creanta stabilita de instanta – creante achitate prin planul de reorganizare 

confirmat la data de 08.06.2018 = total creante.  

Creante ce vor fi achitate in anul IV = Total creante x 50%, si vor fi impartite in 4 

rate trimestriale egale.    

 

Categ. Creanţe TOTAL I II III IV 

Creanţe privilegiate 
A.J.F.P. - Bihor     

485.796 121.449 121.449 121.449 121.449 

Creanţe bugetare 
A.J.F.P. - Bihor  

98.345 24.586 24.586 24.586 24.587 

TOTAL An III 

50% 

584.141 146.035 146.035 146.035 146.036 

 
Cuantumul platilor catre creditorul AJFP va fi modificat in functie de solutia 

instantei de Contencios Administrativ si Fiscal, in acest an urmand a fi achitate 50% din 

totalul creantelor ce vor fi stabilite ca urmare a contestarii raportului de inspectie fiscala 
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ce a stat la baza inscrierii in tabelul definitiv de creante, din care se vor scadea sumele 

achitate conform planului de reorganizare confirmat la data de 08.06.2018. 

 
Pe toată durata reorganizării obligaţiile curente conform art. 5, alin. 21, din 

Legea 85/2014, comerciale, bugetare si orice alte obligatii, născute în cursul 

procedurii, vor fi plătite la scadenţă, în termenele prevăzute de lege. 

        Nerespectarea termenelor de plată asumate sau acumularea de noi datorii va  

conduce la intrarea societăţii în faliment, cu excepţia cazului în care creditorii acceptă 

anterior alte termene de plată la sesizarea acestora de către administratorul special cu 

acordul administratorului judiciar. 

           

 Prevederile cuprinse la cap. V si VI raman asa cum au fost aratate in Planul de 

reorganizare confirmat la data de 08.06.2018. 

 
 
18.03.2019                                 SEHO PROD SRL -  societate în reorganizare 
               NEGRUT CORNEL - administrator special  
 

 


