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PLAN   DE  REORGANIZARE ACTUALIZAT  

PRIN COMPLETAREA PLANULUI DE  REORGANIZARE  
Nr.1 din 14.06.2022 

 
A  ACTIVITĂŢII 

S.C.  M.M.M. ANTIC MOBIL S.R.L. 
- „ in insolventa” ; ,,in  insolvency” ; ,, en procedure collective”- 

Sediul:  Sat Mitrești (Com. Vărgata),  nr. 1/A, Jud. Mureş 
O.R.C.  J26/850/2017,  CUI  RO-37596124 

 
 

propus de debitoare  
prin administrator-special Isztoica Mihaly-Zoltan  

în conformitate cu prevederile Art. 132, alin.(1) lit.(a) din Legea nr. 85 / 2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență 

  

                                                                  

            Judecător-sindic 

           Buliga Ionela Speranța 

 

Administrator  special   

           Isztoica Mihaly-Zoltan 
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TRIBUNALUL  SPECIALIZAT MUREŞ                                                                 Nr. -3- din 05.12.2022 
Dosar nr. 73/1371/2022 
Termen : 09.12.2022 

 

 
S.C.  M.M.M. ANTIC MOBIL S.R.L. 
- „ in insolventa” ; ,,in  insolvency” ; ,, en procedure collective”- 

Sediul:  Sat Mitrești (Com. Vărgata),  nr. 1/A, Jud. Mureş 
O.R.C.  J26/850/2017,  CUI  RO-37596124 

 
 
          Subsemnatul ISTOICA  MIHALY-ZOLTAN, în calitate de administrator special al societății S.C. 
M.M.M. ANTIC MOBIL   S.R.L., cu sediul social declarat în sat MITRESTI, com .VARGATA  nr.1A, Jud. 
Mureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/850/2017 şi 
având Cod de identificare fiscală  37596124, prin prezenta, aflată în procedura general a insolvenței în dosarul 
nr. 73/1371/2022, aflat pe rol la Tribunalului Specializat Mureş, administrator judiciar fiind, conform 
Încheiere de şedinţă (secretă)  nr. 65 din 17.06.2022, MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE 
IAȘI S.P.R.L.-cu Birou în Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, ap. 42, Județul CLUJ, ca urmare a             
COMPLETĂRII  PLANULUI   DE  REORGANIZARE, cu nr.1 din 14.06.2022,  
 
            Vă depunem prezentul, 
  

PLAN   DE  REORGANIZARE ACTUALIZAT 
 
             Ce are ca scop indicarea modalității de redresare a activităţii economice a debitoarei, modul în care 
societatea intenţionează să evite falimentul, modul achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată 
a creanţelor, în vederea salvării debitoarei prin menţinerea activităţii acestuia, Planul de reorganizare fiind în 
conformitate cu prevederile art. 132 din Legea nr. 85/2014 și se bazează pe rentabilizarea activităților 
determinata  in conditii de continuare a  activitatii  firmei  si nu  in ipoteza  incetarii activitatii acesteia.  
 
 
 
 

  M.M.M. Antic Mobil S.R.L., 
                                                                     Administratorul special 

Isztoica Mihaly-Zoltan      
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NOTĂ  DE PREZENTARE A PLANULUI  
          În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 lit. a din Legea  nr. 85/2014, prezentul  plan de reorganizare al 
societății M.M.M. Antic Mobil S.R.L., este propus de către  societate, în calitatea sa de debitor în dosarul  nr. 
73/1371/2022, aflat pe  rolul Tribunalului Specializat Mureș. 
          Condițiile preliminare   pentru depunerea prezentului plan de reorganizare, prevăzute expres de art. 132 
alin. 1 din Legea nr. 85/2014, au fost îndeplinite. 
                         -În acest sens, societatea și-a manifestat intenția de reorganizare a activității ; 
                         -Tabelul definitiv de creanțe  a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
8459/17.05.2022 ; 
          Societatea M.M.M. Antic Mobil S.R.L., nu a mai făcut, în ultimii 5 ani, obiectul  procedurii instituite 
prin prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.  
             Nici societatea  și niciun  membru al organelor de conducere ale acesteia nu a fost condamnat definitiv  
pentru niciuna  din infracțiunile prevăzute de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 
             Planul  de reorganizare al societății prevede ca  modalitate de reorganiare restrucurarea  operațională 
și financiară și continuarea  activității societății, prin schimbarea marketingului și diversificarea activității  
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. 
            Planul pe reorganizare pe care îl supunem atenției judecătorului-sindic și creditorilor societății 
cuprinde  perspectivele de redresare ale societății  în raport cu posibilitățile  și specificul  activității acesteia, 
indică mijloacele financiare disponibile și evoluția cererii pe piață față de oferta societății. Măsurile de 
implementare a planului de reorganizare prevăd  măsuri adecvate dintre cele menționate de art. 133 alin. 5 din 
Legea nr. 85/2014. 
           Planul  de reorganizare cuprinde modalitățile de acoperire a pasivului societății și sursele de finanțare a 
planului. Elementele obligatorii  prevăzute de Legea nr. 85/2014, precum durata de implementare a planului, 
programul de plată a creanțelor și indicarea  categoriilor de creanțe defavorizate, a tratamentului acestora și a 
prezentării comparative a sumelor ce vor fi distribuite în ipoteza  falimentului sunt cuprinse în cadrul 
prezentului plan de reorganizare. Prezentul plan de reorganizare propune achitarea  creanțelor înscrise în 
tabelul definitiv într-un cuantum de 100 %, față cel care ar fi fost achitat creditorlor în caz de faliment.  Având 
în vedere aceste  considerente, planul nu prevede alte despăgubiri ce urmează a fi oferite titularilor tuturor 
categoriilor de creanțe, în comparație  cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită în caz de faliment. 
          Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de  reorganizare, conform prevederilor art. 138 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014 sunt: 
                      -creanțele care beneficiază de un drept de preferință;  
                      -creanțele bugetare; 
                      -creanțe chirografare; 
           În consecință, apreciem faptul că prezentul plan de reorganizare întrunește toate condițiile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, motiv pentru care îl supun atenției Dvs. în vederea admiterii 
și aprobării acestuia.           
 

  M.M.M. Antic Mobil S.R.L., 
                                                                     Administratorul special 

Isztoica Mihaly-Zoltan      
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INTRODUCERE 

- Scurtă prezentare a planului de reorganizare si necesitatea întocmirii acestuia- 

A. PREZENTAREA  SOCIETĂȚII   

 I.    Diagnosticul  societatii  
II.    Diagnosticul Juridic 
 

B. SCHEMA PLANULUI DE REORGANIZARE 
 

I.  Propunerea modului de organizare si de plata a pasivului societatii debitoare 
II. Lista creditorilor societatii  
III. Masuri concordante cu interesele creditorilor si ale membrilor sau asociatilor, precum si cu ordinea 
publica, inclusiv în ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si înlocuire a administratorilor si 
directorilor 
IV. Programul de plata a creantelor 
V. Termenul de executare a planului de reorganizare 
VI. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate în sensul legii 
VII. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate  
VIII. Descarcarea de raspundere a debitorului, membrilor grupului de interes economic, a asociaţiilor din 
societăţile în nume colectiv şi a asociaţilor comanditaţi din societăţile în comandita 
IX. Despăgubiri care urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparaţie cu valoarea 
estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment 
X. Masuri adecvate pentru punerea în practică a planului de reorganizare 
XI. Modificarea actului constitutiv al debitorului, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor acestuia, în 
cazul planului de reorganizare propus de creditori  
XII. Obligaţia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, înregistrarea în registrul 
comerţului a menţiunii de a publica în Buletinul procedurilor de insolventa, hotarârea judecatorului-sindic de 
confirmare a planului de reorganizare 
XIII. Alte menţiuni 
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INTRODUCERE 

-Scurtă prezentare a planului de reorganizare si necesitatea întocmirii acestuia- 

1. PREZENTAREA  GENERALĂ   

         În conformitate cu  art. 132 alin. (1) litera a) din Legea nr. 85/2014 - privind procedura insolvenței, 
debitorul M.M.M. Antic Mobil S.R.L., cu sediul social declarat în : cu sediul în Sat. Mitreşti, Com.Vărgata, nr. 

1/A, județul  Mureş, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J26/850/2017, cod unic de înregistrare RO-

37596124, propune prin administratorul special desemnat, în persoana domnului Isztoica Mihaly-Zoltan, 
prezentul Plan de reorganizare care are ca scop redresarea activităţii şi stingerea obligaţiilor fată de creditorii 
care s-au înscris pe tabloul creditorilor, având totodată convingerea că printr-o mai buna gestionare a 
activitătii societatii şi sub atenta supraveghere a administratorului judiciar şi al  judecătorului sindic acest 
lucru se poate realiza în termenul prevazut de lege. 
 

1.1. Justificare legală 
 
         Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

         Legea consacră problematicii reorganizării Secţiunea a VI-a (Planul) de la art. 132 din legea 85/2014- 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi (Perioada de Reorganizarea)  de la art. 141 
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
 
         Prevederile acestor două secţiuni, dar şi alte texte ale legii insolvenţei, consacră explicit  principiul 
preeminenţei reorganizării societăţii debitoare faţă de procedura falimentului. Prin prisma acestor prevederi 
legale  se oferă şansa debitorului, faţă de care sa deschis procedura prevăzută de legea mai sus menţionată, să-
şi continue viaţa comercială, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare, conform conform 
art. 133 alin. 1 din Legea 85/2014, " planul urmând să  : „indice  perspectivele de redresare în raport cu 

posibilităţile și specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieţei faţă 

de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (…)”. 

         Menţionăm faptul că societatea M.M.M. Antic Mobil S.R.L., nu a mai fost subiect al procedurii 
instituite de prevederile Legii nr. 85/2014 de la înfiinţarea acesteia până în prezent. Nici societatea și niciun 
membru al organelor sale de conducere  nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracţiunile 
expres prevăzute de art. 132 alin. 4 al Legii privind procedura insolventei. Prin urmare, conditiile prevăzute de 
art. 132 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, pentru propunerea unui plan de reorganizare, sunt indeplinite. 
         Posibilitatea reorganizării a fost analizată şi formulată și de către administratorul judiciar provizoriu 

FAUR CONSULTING I.P.U.R.L., prin Sentința nr.23/C din data 18.03.2022 pronunţată de către judecătorul 

sindic în dosarul nr.73/1371/2022 al Tribunalului Specializat Mureş, prin Raportul, privind cauzele şi 

împrejurărilor care au dus la deschiderea procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014, cu nr.583 

din data de 12.04.2022, unde la CONCLUZII se poate citi că suntem în situaţia în care ni se aplică 
“PRINCIPIUL TRATAMENTULUI PRIVILEGIAT ACORDAT DEBITORULUI DILIGENT ŞI 
ONEST”-respectiv potrivit acestui principiu, dispoziţiile legii sunt mai puţin aspre faţă de debitorul care a 
ajuns în încetare de plăţi, deşi şi-a  exercitat comerţul cu onestitate şi care participă cu bună credinţă la 
derularea procedurii; pentru acest debitor  onest şi diligent legea conturând un regim  juridic mai favorabil, 
atenuând efectele răspunderii sale, bineînţeles că aceasta  nu exclude imputarea faţă de administrator în cazul 



 Tribunalul Specializat  Mureş                                                                                                                                                   Dosar nr. 73/1371/2022 

                                                    PLAN  DE  REORGANIZARE 

                                                  PROPUS  DE  CĂTRE  DEBITOAREA - M.M.M.  ANTIC  MOBIL   S.R.L..- societate în insolvență 

 

  

 

 pg 6 din  22

apariţiei unor noi probe din care să rezultă că ajungerea în stare de insolvenţă s-ar datora şi a altor cauze decât 
a celor provenite de  la criza economică şi care sunt imputabile oricărei persoane chiar dacă nu s-ar afla în 
procedura prevăzută de Legea  nr. 85/2014. Altfel  spus  are loc o descărcare de datorii atâta timp cât nu a fost 
găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau plăţi ori transferuri frauduloase, în concluzie propunerea 
administratorului judiciar  fiind de  REORGANIZARE, pe bază de plan, sau în funcţie de oportunitate chiar 
înstrăinarea unor bunuri individual sau în bloc, în vederea continuării activităţii sub acelasi sau cu un alt 
patronat, planul urmând a fi întocmit de către debitoarea  M.M.M. Antic Mobil S.R.L  
 

1.2. Autorul planului 

        Planul de reorganizare al Societății M.M.M. Antic Mobil S.R.L., este propus si depus pentru debitoare, 
prin intermediul administratorului special, Isztoica Mihaly-Zoltan, cu domiciliul în Sat Vadu (Com. Vărgata), 
nr. 120, Jud. Mureş, sub controlul și supravegherea administratorului judiciar provizoriu FAUR 
CONSULTING I.P.U.R.L., in temeiul prevederilor art. 132 alin. (1) litera a) din Legea 85/2014, unde se arată 
că : ,,un plan de reorganizare va putea fi propus de către debitor, cu aprobarea adunării generale a 

asociaților, in termen de 30 de zile de la afișarea tabelului definitiv de creanțe ...”  
        Planul s-a înregistrat într-un termen ce nu a depășit 30 de zile de la data de 17.05.2022, data  apariției 
TABELULUI DEFINITIV DE CREANȚE, cu nr. 686 din data de 11.05.2022  în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență cu nr. 8459 din data de17.05.2022, Tabel actualizat conform publicare în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență 15113 din data de 21.09.2022, a adresei cu nr. 45494IS din data de 13.07.2022. 
         Această alegere a fost considerată cea mai viabilă de catre reprezentanții  societătii, având in vedere ce 
administratorul special a conturat o imagine fidelă asupra situatiei actuale și asupra obiectivelor de urmărit in 
perspectiva reorganizării.  
 

1.3 - Durata de implementare a planului și administrarea societăţii 

         In vederea acoperirii intr-o masura cat mai mare a pasivului societatii debitoare, se propune 
implementarea planului de reorganizare pe durata maxima de 3 (trei) ani de la data confirmării acestuia de 
către  judecătorul-sindic, cu respectarea prevederilor art, 133 alin. 3 din Legea nr. 85/12014.  
     Pe durata de implementare a planului de reorganizare, cu respectarea prevederilor art. 133 alin. 5 din Legea 
nr. 85/2014, se propune menținerea de către debitor  a dreptului de administrare a Societății, cu  supravegherea 
activității  sale de către administratorul judiciar. 
      În cazul în care planul va fi confirmat de către judecatorul sindic, mai târziu de data propusă  a se începe 
plățile din grafic, atunci programul de plăți se va decala și calcula începând cu luna următoare confirmării 
acestuia.   

1.4.  - Scopul planului 
 
         Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2014, reglementat de art. 2, şi 
anume acoperirea pasivului debitorului in insolventa în procent de 100%. De asemenea, unul din scopurile 
propunerii prezentului plan este asigurarea pentru creditorii societaţii a unui nivel al recuperarii creanţelor 
superior celui de care aceștia ar avea parte in cadrul unei ipotetice proceduri de faliment. 
        Principala modalitate de realizare a acestui scop, in conceptia moderna a legii, este reorganizarea 
debitorului şi mentinerea societatii in viata comerciala, cu toate consecintele sociale şi economice care decurg 
din aceasta. 
        Astfel, este relevata functia economica a procedurii instituite de Legea 85/2014, respectiv necesitatea 
salvarii societatii aflate in insolventa, prin reorganizare, inclusiv restructurare economica, şi numai in 
subsidiar, in conditiile eşecului reorganizarii sau lipsei de viabilitate a debitorului, recurgerea la procedura 
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falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. 
        Reorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea unor modificari  structurale in 
activitatea curenta a societatii aflate in dificultate, mentinandu-se numărul de salariați, obiectul de activitate, 
dar aliniindu-se la modul de desfaşurare a activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele 
care urmeaza a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite sa faca activitatea de baza a societatii 
profitabila. 
       Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2014, trebuie sa satisfaca scopul reorganizarii ,,lato 
sensu” și anume mentinerea debitorului in viata comerciala şi sociala, cu efectul mentinerii serviciilor 
debitorului pe piata comerciala. 
      Totodata, reorganizarea inseamna protejarea intereselor creditorilor, care au o şansa in plus la realizarea 
creanţelor lor. Aceasta pentru ca, in conceptia moderna a legii, este mult mai probabil ca o afacere functionala 
sa produca resursele necesare acoperirii pasivului decat lichidarea averii debitorului aflat in faliment. 
        Argumentele care pledeaza in favoarea acoperirii pasivului societaţii debitoare prin reorganizarea 
activitatii acesteia sunt accentuate cu atat mai mult in actualul context economic caracterizat printr-o acuta 
criză de lichiditaţi. 

1.5.-Aspecte economice 
 
       În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat într-o stare 
precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi să-şi reia activitatea comercială. În acest sens, 
reorganizarea reprezintă un ansamblu de operaţii care urmăresc tratarea şi remedierea stării maladive a 
întreprinderii debitorului, în vederea salvării afacerii şi a redresării activităţii acestuia. Reorganizarea S.C. 
M.M.M. Antic Mobil S.R.L., înseamnă, pentru viaţa economică, continuarea colaborării comerciale cu 
furnizorii tradiţionali, de aceea procedura reorganizării este un mecanism care permite debitoarei aflată într-o 
stare precară din punct de vedere financiar să se redreseze și să-și reia activitatea  comercială. 
       Din acest punct de vedere, reorganizarea societății M.M.M. Antic Mobil S.R.L., înseamnă trasarea 
realistă a unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, în interiorul  planului de reorganizare, 
realizarea  surplusului necesar  pentru acoperirea, conform programului de plată  a creanțelor, a pasivului 
debitoarei. 
       Reorganizarea  societății M.M.M. Antic Mobil S.R.L. va însemna, în princial, pentru viața  economică: 
                         -menținerea unu important  contribuabil la  bugetul local și de stat; 
                         -locuri de muncă; 
                         -continuarea colaborării comerciale cu furnizorii tradiționali, atât cei de servicii cât și de 
produse în interes economic reciproc; 
 

1.6.-Aspecte sociale 
 
       În măsura în care societatea îşi va acoperi creanţele conform prezentului plan, aceasta îşi va putea 
continua activitatea comercială, putând crea  noi locuri de muncă, în prezent societatea funcționând cu un 
număr de patru slariați.   
       Reorganizarea  societății M.M.M. Antic Mobil S.R.L. și continuarea activității specifice își  va 
manifesta efectele sociale pozitive asupra salariaților societății, precum și asupra pieței muncii din Județul 
Mureș. În prezent în cadrul companiei activează un număr de 4 salariați ce formează o echipă tânără, 
dinanmică și profesională. 
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1.7 Avantajele generale față de procedura falimentului 
 
        Falimentul unei societăți situează creditorii pe poziții antagonice, primii urmărind recuperarea integrală a 
creanței împotriv averii debitorului, iar acesta din urmă menținerea firmei în viața comercială. Dacă în cazul 
falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este 
vândută (lichidată) în întregime, în cazul  reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul 
continuându-și activitatea, cu consecința creșterii sale economice, iar creditorii profită  de pe urma 
maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute, realizizându-și  în acest fel  creanțele într-o 
proporție superioară decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului. Deoarece creanțele înscrise în tabelul 
definitiv de creanțe împotriva Debitoarei urmează să fie achitate prin Plan într-un cuantum de 100%, acest 
Plan nu menționează alte despăgubiri care urmează să fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în 
comparațiecu valoarea estimativă care ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, cu excepția 
plăților prevăzute a fi efectuate către aceștia conform Programului de plăți și a prevederilor Planului. 
 

1.8. Măsuri  privind restructurarea operațională și financiară 
 
      Mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 133 alin (5) din Legea nr. 85/2014 și se referă la : 
restructurarea operațională, financiară și corporatistă a debitorului. Măsurile au scopul de a transforma  
debitoarea dintr-o companie dezechilibrată, aflată în insolvență , într-o societate solvabilă, capabilă să respecte 
programul de plăți asumat. 
 
      În esență, Planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului, reeșalonarea  datoriilor pe o 
perioadă de 3 ani, conform programului de plăți prezentat. De asemenea, Planul prevede:  
                 -Ajustarea  masei credale, în scopul echilibrării situației patrimoniale a debitoarei astfel încât să 
poată fi acoperite  datoriile societății, așa cum se poate observa din Anexa nr. 2 atașată la prezenta, urmărindu-
se ca măsurile să fie aplicate  în condițiile unui tratament cât mai corect și echitabil pentru toți creditorii, astfel 
să se realizeze o echilibrare a patrimoniului debitoarei în scopul continuării activității și a îndestulării 
creditorilor într-o măsură  mai eficientă decât în cazul falimentului.              

A. PREZENTAREA  SOCIETATII  
 
Denumire:  M.M.M. Antic Mobil S.R.L.; 
Sediu: Sat Mitrești (Com. Vărgata),  nr. 1/A, Jud. Mureş 
 
A. ISTORICUL SOCIETĂŢII  
INFORMAŢII DESPRE SOCIETATE  
1) Sediu social: Sat MITRESTI, Com .VARGATA  nr.1A, Jud. Mureş; 
2) Număr de ordine în Registrul Comertului: J26/850/2017; 
3) Stare firmă: insolvență; 
4) Forma de organizare: Societate comercială cu răspundere limitată; 
5) Cod unic de înregistrare: 37596124; 
6)  Durata: 30 de ani, data expirării 24.04.2044; 
 
B. DATE DESPRE CAPITAL, ASOCIAŢI ŞI CONDUCERE 
1) Capitalul social subscris : 200,00 RON, integral vărsat,  
                                                 Număr de părti sociale: 20; 
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                                                 Valoare parte socială: 10 RON; 
2) Asociaţii societăţii ;  
         a) La data deschiderii procedurii, prevăzute de Legea nr. 85/2014-privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, publicat in M.Of. nr. 466 din 25.06.2014, debitoarea S.C. M.M.M. ANTIC 
MOBIL   S.R.L. avea ( după evidenţa de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş) ca 
asociați pe:  
               -GABOR GIZELLA, cu domiciliul în Sat.Mitrești  (Com. Vărgata), nr: 116/A, Județul Mureș, 
identificată cu C.I. seria MS nr. 786786,  emisă de SPCLEP Mi.Nirajului, la data de  23.01.2014, CNP-
2661229264363,având un număr de 20 părţi sociale, aport la capital social în valoare de 200 RON, cota de 
participare la beneficii şi pierderi 100%/ 100%.           
       b) La data  deschiderii procedurii, prevăzute de Legea nr. 85/2014-privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, publicat in M.Of. nr. 466 din 25.06.2014, debitoarea  S.C. M.M.M. ANTIC 
MOBIL   S.R.L. avea ( după evidenţa de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş) ca 
administrator pe:             
              -GABOR GIZELLA, cu domiciliul în Sat.Mitrești  (Com. Vărgata), nr: 116/A, Județul Mureș, 
identificată cu C.I. seria MS nr. 786786,  emisă de SPCLEP Mi.Nirajului, la data de  23.01.2014, CNP-
2661229264363,având un număr de 20 părţi sociale, aport la capital social în valoare de 200 RON, cota de 
participare la beneficii şi pierderi 100%/ 100%.           
 
 C. DOMENII DE ACTIVITATE 

          La data  deschiderii procedurii, debitoarea debitoarei S.C. M.M.M. ANTIC MOBIL   S.R.L. avea  ca 
activitate  principală  (conform ORDIN Nr. 337 din 20 aprilie 2007, privind actualizarea Clasificării 
activităţilor din economia naţională – CAEN, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 3 mai 
2007), următorul obiect de activitate, după cum reiese din evidenţa de la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Mureş : 

                 9524 – Repararea mobilei si a furniturilor casnice. 

          Conducerea societătii – având în vedere faptul societatea se află în procedura reglementată de Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenirea insolvenței și de insolvență, la momentul actual, conducerea 
este  asigurata de catre administratorul special Isztoica Mihaly-Zoltan, sub supravegherea administratorului 
judiciar provizoriu FAUR CONSULTING I.P.U.R.L., până la preluare supravegherii de către noul 
administrator judiciar  MANAGEMENT  REORGANIZARE  LICHIDARE  IAȘI  S.P.R.L. 
 

I. Diagnosticul  societatii 

        Pentru a putea diagnostica cât mai aproape de adevar evolutia situatiei economico-financiare trecută, 
actuala şi posibil viitoare, trebuie evidentiati o serie de factori obiectivi si subiectivi folosind metode şi tehnici 
specifice, necesare atat intelegerii situatiei cat si pentru fundamentarea deciziilor viitoare permitand 
aprecierea, pe baza informaţiilor furnizate, pentru luarea deciziilor pentru viitor. 
                  In acest sens diagnosticul întreprinderii are drept scop: 
                        -cunoaşterea  cauzelor interne şi externe care determină situaţia actuală; 
                        -identificarea factorilor economici care influenţează rezultatul sau modificarea acestuia; 
         Deoarece societatea comercială îşi desfăşoară activitatea într-un mediu economic, social, politic, de cele 
mai multe ori informaţiile diagnosticului financiar trebuie completate cu informaţii referitoare la mediul 
extern al întreprinderii (starea economiei, a sectorului de activitate), informaţii referitoare la potenţialul tehnic 
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şi uman, potenţial comercial şi juridic, informaţii referitoare la actionari, managementul întreprinderii 
(informaţii dependente de întreprinderi).  Societatea, în urma asigurării condițiilor optime și cu cheltuieli cât 
mai mici își va desfășura pe perioada reorganizării cu un număr de 4 angajați. Cauzele şi imprejurările care au 
dus la apariţia stării de insolvenţă iminentă a debitoarei, în opinia administratorului judiciar, stabilite pe baza 
rezultatelor economico-financiare analizate, se datorează lipsei de lichidități datorate lipsei de comenzi ca 
urmare a pandmiei ce a afectat societatea. Totodată având în vedere faptul că deschiderea procedurii s-a făcut 
la solicitarea administratorului debitoarei care şi-a manifestat tot timpul dorinţa de a achita datoriile societăţii, 
chiar şi deschiderea procedurii s-a făcut în mod voluntar (la cererea debitorului) evitând în acest mod 
creşterile, pentru viitor, a datoriilor societăţii faţă de creditori şi continuarea  unei  activităţii în  pierdere  din  
partea  debitoarei sau continuarea plăţilor cu mijloace obţinute în mod fraudulos, suntem în situaţia în care se 
aplică “PRINCIPIUL TRATAMENTULUI PRIVILEGIAT ACORDAT DEBITORULUI DILIGENT ŞI 
ONEST”- respectiv potrivit acestui principiu, dispoziţiile legii sunt mai puţin aspre faţă de debitorul care a 
ajuns în încetare de plăţi, deşi şi-a  exercitat comerţul cu onestitate şi care participă cu bună credinţă la 
derularea procedurii; pentru acest debitor onest şi diligent legea contureaza un regim  juridic favorabil, 
atenuând efectele răspunderii sale. Astfel  spus  are loc o descărcare de datorii atâta timp cât nu a fost găsit  
vinovat de bancrută frauduloasă  sau plăţi ori transferuri frauduloase,  cu atât mai mult cu cât debitoarea a 
evitat încetarea completă a activității, prin aparaţia unui blocaj financiar şi a unei stări iminente de insolvenţă, 
caz în care s-a impus deschiderea procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014-privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicat in M.Of. nr. 466 din 25.06.2014 în vederea reorganizării 
pe bază de plan. 
 

II  Diagnosticul juridic 

           Așa cum și din  raportul de cauze ce a fost întocmit de către administratorul judiciar s-a putut constata 
faptul că au fost respectate de către administratori şi ceilalţi angajaţi prevederile legale  cu privire la drepturile 
şi obligaţiile debitoarei, concluzie trasă ca urmare a verificării documentelor societăţii din punctul de vedere al 
Legii nr.31/1990, republicate - privind societăţile comerciale, a dreptului muncii, dreptului comercial. 
Diagnosticul juridic s-a făcut, având ca  obiectiv aprecierea  riscurilor inerente situaţiei juridice a societăţii 
M.M.M. Antic Mobil S.R.L., 
la data deschiderii procedurii, din punct de vedere: 
           a) a dreptului comercial, prin  studierea actelor şi contractelor ce privesc modul de exploatare a 
fondului comercial, a  actelor şi contractelor privind  situaţia imobiliară, a actelor şi contractelor privind 
finantările făcute pentru societate. 
           b) a dreptului social, prin analiza existenţei  şi modului de ţinere a contractelor de muncă, a 
controalelor efectuate de către organismele sociale (data ultimului control) dacă există parteneri sociali 
(sindicate, conflicte sociale etc.).  
           c)  a dreptului fiscal, prin analiza regimului fiscal al societăţii, data ultimului control fiscal şi 
principalele constatări, s-a constat ca debitoarea avea depuse declaraţiile, cerute de lege la Administraţia 
financiară. 
           d)  a dreptului  societar, prin analiza documentelor juridice generale şi a modului de ţinere la zi a 
documentelor juridice generale ale debitoarei s-a constatat că acestea au fost îndeplinite în conformitate cu 
legea. 
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B. SCHEMA PLANULUI DE  REORGANIZARE 
 

I.  Propunerea modului de organizare si de plata a pasivului societatii debitoare 

          În conformitate cu  art. 132 alin. (1 ) litera a) din Legea nr. 85/2014 - privind procedura insolventei, 
debitorul M.M.M. Antic Mobil S.R.L., înregistrată în registrul comerţului sub nr. J26/850/2017, cod unic de 

înregistrare RO-37596124, propune prin administratorul special desemnat în persoana dlui. Isztoica Mihaly-
Zoltan prezentul Plan de Reorganizare care are ca scop redresarea activităţii şi stingerea obligaţiilor fată de 
creditorii care s-au înscris în tabloul creditorilor, având totodata convingerea că printr-o mai buna gestionare a 
activității societății si sub atenta supraveghere a administratorului judiciar şi a judecătorului sindic acest lucru 
sa se poate realiza in termenul prevazut de lege.  Societatea  M.M.M. Antic Mobil S.R.L., se afla în prezent, 
sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, ce face obiectul 
dosarului  cu nr. 73/1371/2022 – al Tribunalului Specializat Mures. 
       Procedura a fost deschisă la data de 18.03.2022, conform Sentința nr. 23/C, pronunțată de Tribunalul 
Specializat Mureş, sentință prin care a fost desemnată, în calitate de administrator judiciar provizoriu, 
societatea FAUR  CONSULTING  I.P.U.R.L.   

         Posibilitatea reorganizării a fost analizată şi formulată și de către administratorul judiciar provizoriu 
FAUR CONSULTING I.P.U.R.L., desemnat prin Sentința nr. 23/C din data 18.03.2022, pronunţată de către 
judecătorul sindic în dosarul nr. 73//1371/2022, al Tribunalului Specializat Mureş, prin intermediul Raportului 
privind cauzele şi împrejurărilor care au dus la deschiderea procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 
85/2014, cu nr. 583 din data de 12.04.2022.  

        Prezentul plan de reorganizare, in vederea redresarii debitoarei M.M.M. Antic Mobil S.R.L., este 
propus de către debitoare sub supravegherea administratorului judiciar, desemnat în procedură. 
         Acest plan de reorganizare al debitoarei M.M.M. Antic Mobil S.R.L., se va prezenta adunării generale 
a creditorilor societatii comerciale pentru admitere si judecatorului sindic pentru confirmare, in conditiile 
stabilite prin  Legea  nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
         Prezentul plan de reorganizare este intocmit pentru o perioada de 3 ANI, urmând ca executarea 
acestuia să înceapă din trimestrul IV 2022 (luna decembrie -2022) până în trimestrul  III (luna septembrie 
-2025).  

         Prezentul  plan de reorganizare cuprinde masuri concordate  cu interesele creditorilor  si a societatii, 
precum si  cu ordinea publica . 
 
Planul  prevede:         restructurarea  si  continuarea  activitatii  debitorului. 
 
Planul indica :            perspectivele  de redresare  in raport  cu specificul  activitaii   debitoarei, cu                                           
                                    mijloacele  financiare  disponibile  si cu   cererea  pietei fata  de oferta   debitoarei,            
                                    modalitatea  si  termenele  la care  se face  lichidarea pasivului.   
 
Planul  cuprinde :      programul   de plata  a creantelor  si termenul  de executare   a planului de   
                                    reorganizare. 
 
Planul  mentioneaza :categoriile   de creanta  care sunt   defavorizate, tratamentul  tuturor     categoriilor de              
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                                     creante ,  despagubirile ce  urmeaza a fi  acordate  titualrilor  de creante, in comparatie     
                                     cu valoarea   estimativa ce ar  putea  fi  primita  prin  distribuire, in caz de faliment.   
 
Planul  specifica :       masurile  adecvate  pentru punerea sa in practica. 

                       Planul de reorganizare propus se bazează pe rentabilizarea activităţilor, corelat cu vânzarea acelor 
active de care societatea se poate dispersa și dupa caz desfiintarea sectoarelor cu activitate nerentabila.       

                       Aspectul economic şi financiar al redresării se axează pe două direcţii respectiv pe de o parte creşterea 
veniturilor iar pe de altă parte diminuarea cheltuielilor.  

                       Acoperirea creantelor debitorei se va face in principal din activitatea curenta, prin rentabilizarea, 
relansarea, recuperarea creanțelor neîncasate, dezvoltarea si eventual restructurarea activitatii . 

I)  
            Propunerea modului de plata a pasivului societătii debitoare 

-Societatea M.M.M. Antic Mobil S.R.L., doreste sa procedeze la plata creantelor creditorilor, astfel: 
        -CREDITORII CU  CREANŢE GARANTATE vor fi achitați în procent de           100% 
        -CREDITORI CU   CREANŢE BUGETARE vor fi achitați în procent de               100 %; 
        -CREDITORII  CU  CREANTE  CHIROGRAFARE vor fi achitați în procent de  100 %; 
 

II) Lista creditorilor societatii 

       Lista creditorilor societăţii conform declaraţiilor de creanţă înregistrate la dosarul cauzei şi a valorii 
acestor creanţe conform Tabelului Definitiv de Creanţe publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, sunt 
urmatoarele:  

CAPITOLUL I: 

          Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata 
remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 77, art.57, alin.(2) și  ale art. 61 și 63 din Legea 
nr.85/2014. 

CAPITOLUL II – CREDITORI CU CREANŢE GARANTATE 

Nr. 

Crt. 

Creditor 

Ordinea de distribuire 

Art.161, alin.1,pct.5-Legea nr.85/2014 

Creanţă 

declarată 

Creanţă 

acceptată 

1. AJFP-Mureș 132.120,00 132.120,00 

 SUBTOTAL II 132.120,00 132.120,00 
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CAPITOLUL III - CREANŢELE IZVORATE DIN RAPORTURI DE MUNCĂ 
 

-Nu este cazul 
 

CAPITOLUL IV – CREDITORI CU CREANŢE BUGETARE 

Nr. 

Crt. 

Creditor 

Ordinea de distribuire 

Art.161, alin.1,pct.5-Legea nr.85/2014 

Creanţă 

declarată 

Creanţă 

acceptată 

1. AJFP-Mureș 83.973,00 83.973,00 

2. COMUNA Vărgata 3.734,34 3.734,34 

 SUBTOTAL IV 87.707,34 87.707,34 

 

CAPITOLUL VI - CREDITORI CU CREANŢE CHIROGRAFARE 

 
Nr. 

Crt. 

Creditor 

Ordinea de distribuire 

Art.161, alin.1,pct.8 – Legea nr.85/2014 

Creanţă 

declarată 

Creanţă 

acceptată 

1. Manages SRL 26.775,00 26.775,00 

2. Dafcochim SRL 914,00 914,00 

3. Dafcochim Distribution  SRL 5.495,50 5.495,50 

4. Euro Management Consulting SRL 22.750,74 22.750,74 

 SUBTOTAL VI 55.935,24 55.935,24 

         

 

TOTAL GENERAL 

CREANȚĂ 
DECLARATĂ 

CREANȚĂ 
ACCEPTATĂ 

275.762,58 275.762,58 

                                                         

         Conform  propunerii din plan, se va achita pe baza de grafic suma totală de 275.762,24  lei , 
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după cum urmează:  

                                      -CREDITORILOR CU  CREANŢE GARANTATE : 

        -li se va achita 100%-respectiv suma de - 132.120,00 lei; 
 

-CREDITORILOR CU  CREANŢE BUGETARE : 
        -li se va achita 100 %-respectiv suma  de  87.707,34 lei; 

 
    -CREDITORILOR CU  CREANȚE  CHIROGRAFARE : 

      -li se va achita 100 %-respectiv suma  de  55.935,24 lei; 
 
 

         CATEGORIILE PROPUSE  ÎN PLAN PENTRU A VOTA , conform prevederilor art. 138 alin. 
(3) din Legea nr. 85/2014 sunt: 
 
                      -creanțele care beneficiaă de un drept de preferință: 

Nr.

Crt. 

Creditor Ordinea de distribuire 

Art.161, alin.1,pct.5-Legea nr.85/2014 

Creanţă 

acceptată 

Creanţă 

Propusă pentru 

distribuire 100% 

1. AJFP-Mureș 132.120,00 132.120,00 

 SUBTOTAL II 132.120,00 132.120,00 

 
                      -creanțelee salariale: NU  ESTE CAZUL 
 
                      -creanțele bugetare: 

Nr. 

Crt. 

Creditor 

Ordinea de distribuire 

Art.161, alin.1,pct.5-Legea nr.85/2014 

Creanţă 

declarată 

Creanţă 

acceptată 

1. AJFP-Mureș 83.973,00 83.973,00 

2. COMUNA Vărgata 3.734,34 3.734,34 

 SUBTOTAL IV 87.707,34 87.707,34 

 
                     -creanțele creditorilor indispensabili: NU  ESTE CAZUL 
 
                     -creanțe chirografare: 
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Nr. 

Crt. 

Creditor 

Ordinea de distribuire 

Art.161, alin.1,pct.8 – Legea nr.85/2014 

Creanţă 

declarată 

Creanţă 

acceptată 

1. Manages SRL 26.775,00 26.775,00 

2. Dafcochim SRL 914,00 914,00 

3. Dafcochim Distribution  SRL 5.495,50 5.495,50 

4. Euro Management Consulting SRL 22.750,74 22.750,74 

 SUBTOTAL VI 55.935,24 55.935,24 

 
 
         III. Masuri concordante cu interesele creditorilor si ale membrilor sau asociatilor, precum si cu 
ordinea publica, inclusiv în ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si înlocuire a 
administratorilor si directorilor 

       În urma discutiilor purtate si a acordului administratorului judiciar, remuneratia acestuia pe perioada 
planului de reorganizare ar putea fi suportata in cadrul cheltuielilor curente, aferente planului de reorganizare, 
cu un onorariu fix de 800 lei  + TVA /lună, si un onorariu de succes de 3% la care se aduga  T.V.A. din 
sumele incasate prin vanzarea de bunuri din patrimoniu, recuprari creanţe, etc., negociat cu reprezentantul 
debitoarei. 
       În ceea ce privește mentinerea administratorului, se impune schimbarea acestuia și prelurea administrării 
activității debitoarei de către administratorul special, dnl. Isztoica Mihaly-Zoltan,  inclusiv cu privire la 
dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea debitoarei, sub supravegherea administratorului  judiciar care 
a fost desemnat in conditiile legii. Prin aprobarea si confirmarea planului de reorganizare se considera 
aprobata si remunerația administratorului judiciar, pe perioada derularii planului de reorganizare, precum si 
conducearea in tot a activitatii debitorului de catre administratorul special, dnl. Isztoica Mihaly-Zoltan,  
urmând ca pe perioada derulării  planului de reorganizare supravegheata să fie asigurată de catre 
administratorul judiciar. În conformitate cu prevederile art. 144 din Legea 85/2014-privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, administratorul judiciar va prezenta trimestrial comitetului creditorilor 
rapoarte asupra situatiilor financiare, care vor fi inregistrate la grefa Tribunalului si vor fi notificate 
creditorilor, in vederea consultarii lor.   
       Suma totala necesară pentru stingerea datoriilor conform tabelului definitiv de creante este de   
275.762,58 lei, suma care urmeaza a fi acoperita pe o perioada de 3 ani, din activitatea curenta,  creditare 
asociat, valorificarea activelor, precum și din recuperarea sumelor neîncasate de către debitoare pentru 
prestările servicii efectuate la rândul său.  
       Activitatea curenta trebuie sa fie astfel desfasurata incat sa nu creeze deficit mai mare decat cheltuielile 
suplimentare pe care le-ar aduce situatia de faliment. O estimare a cheltuielilor suplimentare a situatiei de 
faliment trebuie sa includa: 
           a) cheltuielile financiare (dobanzi sumelor datorate si neluarea in calcul a lor, conform insolventei) in 
urma prelungirii procedurii, in cazul nostru cheltuielile afarente intarzierii de peste un an. 
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           b) cheltuielile de judecata 
           e) cheltuielile curente necesare intretinerii patrimoniului (chirie, cheltuieli energetice, apa) 
           f) cheltuieli de remunerare a administratorului judiciar, si cheltuieli de materiale, transport etc. necesare 
activitatii lui.  
           g) diminuarea veniturilor in urma valorificarii activelor patrimoniale cu procentul legal acordat 
lichidatorului judiciar. 
           h) alte cheltuieli neprevazute. 
      Este evident ca, din calculele cifrelor mentionate conduc la necesitatea păstrarii activitatii societatii fiind 
singura cale de recuperare a creantelor inscrise in tabel. 

 Pentru a asigura ducerea la îndeplinire cu celeritate a masurilor precizate în plan şi pentru a permite 
plata cât mai urgentă a creditorilor societăţii debitoare, administratorul special şi conducerea executiva a 
societatii debitoare vor lua toate masurile pentru a continua activitatea. 

            Tinand seama de conjunctura economica si situatia financiara a debitoarei, plata creantelor se va 
desfasura, pe o perioada de trei ani, in conformitate cu  prevederile art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014-
privind  procedurile de  prevenire a insolventei  si de insolventa, achitate trimestrial, de la confirmarea 
planului de catre  judecatorul sindic, conform graficului de rambursare prevazut la  Anexa 1.   

           Cu toate acestea, trebuie luat in calcul faptul ca, practica lichidarilor judiciare in caz de faliment ne 
spune ca in procedura de faliment prețurile obtinute de pe piata in urma instrainarii patrimoniului sunt 
substantial diminuate (peste 30 %) fata de preturile obtinute in cadrul procedurii generale a insolventei si 
aceasta din cauza naturii ei cunoscuta de catre potentialii cumparatori.  

         Este evident ca, din calculele cifrelor mentionate conduc la necesitatea pastrarii activitatii societatii 

fiind singura cale de recuperare a creantelor inscrise in tabel. 

 Patrimoniul societatii, conform  actelor contabile și a inventarului de la data de 08.04.2022, ce a 
făcut obiectul procesului-verbal nr. 563, format din :  

                   1)-Stoc marfă Fabrica de mobilă, în valoare de 141.756 lei;  

                    2)-Stoc marfă Magazin VADU, în valoare de 50.013 lei  

                    1) Autoturism marca FORD TRANZIT nr. inmatriculare MS-10-ATC, evaluată aproximativ la 
prețul pieții de 1.000,00 Euro= 4.940,00 lei, la cursul 1 Euro=4,94 lei de  la data de 08.04.2022;  

                    2) Autoturism marca FIAT DUCATO nr. MS-04-ATC, evaluată aproximativ la prețul pieții de 
3.000,00 Euro= 14.820,00 lei, la cursul 1 Euro=4,94 lei de  la data de 08.04.2022;  

                    3) Autoturism marca NISAN TERANO nr.  MS-33-ATC, evaluată aproximativ la prețul pieții de 
800,00 Euro=3.952,00  lei, la cursul 1 Euro=4,94 lei de  la data de 08.04.2022;  

                    Total= 215.481,00 lei  
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        Pentru a asigura ducerea la îndeplinire cu celeritate a masurilor precizate în plan şi pentru a permite plata 
cât mai urgentă a creditorilor societăţii debitoare, administratorul special şi conducerea executiva a societatii 
debitoare vom lua toate masurile pentru a continua activitatea. 

IV. Programul de plata a creanțelor 

        Tinand seama de conjunctura economica si situatia financiara a debitoarei, plata creantelor va fi demarată 
in ultimul trimestru de la confirmarea planului de catre judecatorul sidnic si se va derula pe o perioada de trei 
ani, in conformitate cu prevederile art. 133, alin.(3), avand o durata de 3 ani, socotiti de la data confirmarii 
planului, conform graficului de rambursare prevazut la Anexa 1.  
  

V. Termenul de executare a planului de reorganizare 

         In conformitate cu prevederile art.133, alin. (3), executarea planului de reorganizare se va face intr-un 
termen de trei ani, socotiti de la data confirmarii planului, iar dacă din cauze obiective nu se vor realiza cele 
prevăzute prin prezentul plan de reorganizare în intervalul de timp preconizat, vom lua in calcul posibilitatea 
punerii in aplicare a dispozitiilor art. 139, alin. 5 şi vom depune în timp util la dosarul cauzei, propunerile ce 
se impun.  

VI. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate și  defavorizate în sensul legii 

1. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate 
 
         Asa cum rezulta din tabelul de mai sus, creantele admise in tabelul definitiv, si care nu sunt defavorizate 
sunt : 
                                       -CREDITORILOR CU  CREANŢE GARANTATE : 

-li se va achita 100%-respectiv suma de - 132.120,00 lei; 
 

                                       -CREDITORILOR CU  CREANŢE BUGETARE : 
-li se va achita 100 %-respectiv suma  de  87.707,34 lei; 

 
 -CREDITORILOR CU  CREANȚE  CHIROGRAFARE : 

-li se va achita 100 %-respectiv suma  de  55.935,24; 
 

        Aceste creanţele  garantate și negarantate se vor prelua în întregime , în  cadrul planului  de reorganizare 
si vor fi distribuite in proportie de 100,00%, conform programului de plata al creantelor cuprins in anexa 1. 

 
Tratamentul categoriei de creante defavorizate- NU ESTE CAZUL 

 
VII. Tratamentul categoriilor de creanțe defavorizatetă 

       În cazul în care ulterioa ar apărea o creantă defavorizată aceasta va fi supusă unui tratament corect si 
echitabil prin plan si anume: 
                     a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care respinge planul nu 

primesc mai putin decat ar fi primit în cazul falimentului; 

                     b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat 

valoarea totala a creantei sale; 
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                    c) în cazul în care o categorie defavorizata respinge planul, nici o categorie de creante cu rang 

inferior categoriei defavorizate neacceptate  nu primeste mai mult decat ar primi în cazul falimentului. 

     Faptul ca “nici o creanta nu primeste mai putin decat ar fi primit în cazul falimentului ”rezulta din analiza 
comparativa reorganizare - faliment privind achitarea creantelor.  
 

VIII. Descarcarea de raspundere a debitorului, membrilor grupului de interes economic a asociaţiilor 
din societăţile în nume colectiv şi a asociaţilor comanditaţi din societăţile în comandita 

    In conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 85/2014, in urma confirmarii unui plan de 
reorganizare, debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar, si in 
conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul sindic va dispune motivat fie incheiere procedurii 
insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea comerciala, fie incetarea 
reorganizarii si trecerea debitoarei in faliment. Pe parcursul reorganizarii, administratorul special al societatii, 
M.M.M. Antic Mobil S.R.L., raspunde de bunurile si activitatea debitorului, activitatea urmand a fi condusa 
tot de reprezentantul debitorului, administratorul judiciar asigurand doar supravegherea activitatii si 
informarea conform prevederilor legale a creditorilor si judecatorului sindic, de modul de desfasurare a 
activitatii, situatia debitorului si modul de respectare a graficului de plati in cadrul planului de reorganizare. 
 

IX. Despăgubiri care urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparaţie cu 
valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment 

 In cazul confirmarii planului de reorganizare, se prevede acoperirea integrală a categoriilor de creante 
garantate și negarantate, față de despagubirea ce ar fi urmat să fie distribuită în caz de faliment. In acest 
context trebuie sa tinem de asemenea seama de o serie de cheltuieli cum ar fi: cheltuieli aferente conservarii, 
administrarii si vanzarii bunurilor mobile din averea debitoarei, la care se adauga cheltuieli de arhivare, 
onorariu lichidator judiciar, consevarea arhivei, remuneratiile persoanelor angajate, (evaluatori, etc), iar pe de 
alta parte de sumele care ar putea fi incasate si care ar ramane dupa ce bunurile ar fi valorificate si cheltuielile 
de conservare achitate. La momentul intocmirii prezentului plan, societatea deține contracte în vederea 
desfărurării activității de de prestări servicii și vanzare.  

                In caz de faliment, estimăm urmatoarea situatie:  

              - estimăm că suma obtinuta prin valorificarea bunurilor din patrimoniu ar fi de : 

                  1)-circa 50% din valorificarea stocului marfă- Fabrica de mobilă, adică s-ar obține aproximativ în 
valoare de 70.878,00  lei;  
                  2)-circa 30% din valorifcarea stoc marfă-Magazin VADU, adică s-ar obține aproximativ în valoare 
de 15.004,00  lei;  
                  3) -circa 70% din valorificarea Autoturism marca FORD TRANZIT nr. inmatriculare MS-10-ATC, 
evaluată aproximativ la prețul pieții de 1.000,00 Euro= 4.940,00 lei, adică s-ar obține aproximativ în valoare 
de 2.470,00  lei;  
                  4) -circa 70% din valorificarea Autoturism marca FIAT DUCATO nr. MS-04-ATC, evaluată 
aproximativ la prețul pieții de 3.000,00 Euro= 14.820,00 lei, la cursul 1 Euro=4,94 lei, adică s-ar obține 
aproximativ în valoare de 7.410,00  lei;  
                  5) -circa 70% din valorificarea Autoturism marca NISAN TERANO nr.  MS-33-ATC, evaluată 
aproximativ la prețul pieții de 800,00 Euro=4.940,00 lei, adică s-ar obține aproximativ în valoare de 1.976,00  
lei;  
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                   Prin urmare s-ar obține suma de = 97.738,00 lei  

        - Astfel numai la o analiză simplă se poate constata că cheltuielile ocazionate cu falimentul (comision 
lichidatorului 800,00 lei/lună +TVA, estimată la minimul  de timp in care s-ar putea închide o procedură de 
faliment (în practică o astfel de procedură putând să dureze și ani), ar duce la suma de 800,00 lei X 6= 
4.800,00 lei X 19% TVA= 912 lei deci numai onorariul minim al lichidatorului judiciar ar ajunge la suma de 
5.712,00 lei, fără a mai pune la socoteală onorariul de succes de 3%, plata suplimentara fata de buget care ar fi 
de aproximativ 20.000,00 lei, cheltuieli de inventariere, cheltuieli de intretinere, transporturi, alte cheltuieli 
neprevazute, ar fi de cel puțin alte servicii de 5.000,00), faptul ca, in caz de faliment preturile obtinute de pe 
piata in urma înstrainarii patrimoniului sunt substantial diminuate (peste 30%) față de preturile obtinute in 
cadrul procedurii generale a insolventei si aceasta din cauza naturii ei cunoscuta de catre potentialii 
cumparatori determina ca valoarea reala ramasă pentru distributie sa fie de 67.026,00 lei , sumă din care nu ar 
fi îndestulat, în procent de 100%, nici măcar creditorul garantat.   

X. Masuri adecvate pentru punerea în practică a planului de reorganizare 

         A) Pastrarea în întregime, de catre societatea debitoare a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul 
de dispozitie asupra bunurilor din averea sa de catre administratorul special desemnat în conditiile legii în 
persoana dnlui Isztoica Mihaly-Zoltan, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar 
desemnat in conditiile legii. 
 
             Planul de reorganizare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 132 din Legea nr. 85/2014 și 
se bazează pe rentabilizarea activităților determinata  in conditii de continuare a  activitatii  firmei  si nu  in 
ipoteza  incetarii activitatii acesteia. Continuarea  activitatii firmei este asigurata   de profit, care constituie  
singurul element   bilantier  ce se inoieste  de la un exercitiu la altul, generand modificarea in capitaluri 
proprii. 
 
         Avand in vedere aceste aspecte, in vederea dezvoltarii activitatii  societatii noastre, urmeaza a  ne 
extinde activitatea prin deschiderea  unui punct de lucru în vederea producerii de peleți combustie ce vor  
combinate cu  cea de brichete de foc din rumeguș și resturi vegetale. 
 
         Prin extinderea  acestor  activitati  extimăm  să încasam  in mod suplimentar, fata de cash-flow-ul 
prezentat in anexa depusa la plan, a une sume  de  aproximativ  50.000 lei/luna ce va asigura un  cash–flow  
fiind in acealsi timp si o componenta a capacitatii de autofinantare,  care vor contribui alaturi de  cele 
enumerate anterior  :  
 
               -Surse rezultate în urma creșterii activității din comerț cu amănuntul; 
               -Surse din creditarea societății de către asociați, prin injecția de capital; 
               -Surse rezultate din obținerea unor credite bancare; 
 
          In conformitate cu prevederile art.141 din Legea nr.85/2014, in urma confirmarii unui plan de 
reorganizare, debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar, si in 
conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul sindic va dispune motivat fie incheierea procedurii de 
reorganizare, judiciara si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea comerciala, 
inclusiv ridicarea garantiilor instituite de catre creditori, pe bunurile debitoarei,  Fie incetarea reorganizarii 
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societatii si trecerea ei in faliment.  
 
         Conducerea executivă a societăţii va fi asigurată de către administratorul special Isztoica Mihaly-Zoltan  
sub supravegherea administratorului judiciar desemnat. 
        Dreptul de control va fi asigurat de administratorul judiciar care va prezenta trimestrial creditorilor 
situaţia tuturor plaţilor şi încasărilor curente, dar şi a celor conform planului de reorganizare atât prin 
rapoartele ce vor fi depuse la dosarul cauzei dar si prin actele doveditoare ce se vor ataşa rapoartelor 
prezentate judecatorului-sindic. 
 
      B) Obtinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizarii planului şi sursele de provenienţă ale 
acestora. 

               Pe lângă sursele financiare identificate ca posibile pentru plata creantelor creditorilor societăţii 
M.M.M. Antic Mobil S.R.L., cum ar fi : 
                       -Surse rezultate in urma activitatii curente, recondiționare mobilă și vânzare marfă prin magazi; 
                       -Surse obținute în urma valorificării bunurile de care nu are nevoie în vederea realizării 
reorganizării; 
                       -Surse rezultate în urma recuperării creanțelor datorate debitoarei; 
                       -Surse din creditarea societății de către asociați, prin injecția de capital;        
             Prin extinderea  în vederea producerii de peleți combustie ce vor  combinate cu  cea de brichete de foc 
din rumeguș și resturi vegetale, extimăm  să încasam  in mod suplimentar, fata de cash-flow-ul prezentat in 
anexa depusa la plan, a une sume  de  aproximativ  90.000 lei-100.000 lei/lună, ce va asigura un  cash–flow  
fiind in acealsi timp si o componenta a capacitatii de autofinantare,  care vor contribui alaturi de  cele 
enumerate anterior  :  
 
            În cazul continuării activității  economice achitatrea obligațiilor fiscale născute după data 
deschiderii procedurii, vor fi achitate prin încheierea, drept garanție,  unui   ,,ANGAJAMENT DE 
PLATĂ”, care să acopere atât obligațiile curente cât și cele cu care s-au înscris în tabelul de creanțe. 
 

In concluzie, putem aprecia ca mijloacele financiare disponibile in perspectiva celor trei ani 
aferenti planului de reorganizare au capacitatea sa acopere atat platile catre creditori conform planului 
propus, cat si celelalte cheltuieli curente de functionare in conditii normale ale societatii (așa cum 
rezultă și din (cash-flow-ul previzionat și atașat la prezentul plan ca anexă)  
C) Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane 
fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului.- Daca va  fi cazul. 

 
D) Fuziunea debitorului:  Daca va  fi cazul. 

 
E) Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, în bloc sau separat, libere de orice 
sarcini, sau distribuirea acestora catre creditorii debitorului, în contul creantelor pe care acestia le au fata 
de averea debitorului. Intrucat activitatea de reorganizare a societatii se bazeaza pe rambursarea datoriilor 
prin relansarea activitatii principale a Societății M.M.M. Antic Mobil S.R.L., prin deschiderea unor puncte 
de lucru. Daca pe parcursul perioadei de reorganizare se va impune lichidarea unor astfel de bunuri din averea 
debitorului sau inlocuirea acestora cu altele mai performante se va solicita acordul administratorului judiciar si 
al creditorilor societatii. 
 
G) Modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului 
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garantat, a unei garantii sau protecţii echivalente.  Nu este cazul / Dacă va fi cazul. 

 
H) Prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobânzii, penalitatii sau a oricarei alte clauze 
din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale. Nu este cazul/Dacă va fi cazul. 

 
I) Modificarea actului constitutiv al debitorului. Daca va fi cazul. 

J) Emiterea de titluri de valoare de catre debitor. Nu e cazul. 

K) Prin derogare de la prevederile lit. J, planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creantelor 
bugetare in titluri de valoare. Nu este cazul. 

L) Inserarea in actul constitutiv al debitorului- persoana juridica- sau al persoanelor mentionate la lit. c si 
d a unor prevederi: 

a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot 

b) de determinare, in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a unei distributii corespunzatoare a 
votului intre aceste categorii; 

c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni, de 
reglementare satisfacatoare a numirii administratorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in 
ipoteza neonorarii obligatiei de plata a dividendelor.Nu este cazul 

XI. Modificarea actului constitutiv al debitorului, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor 
acestuia, în cazul planului de reorganizare propus de creditori -Daca va fi cazul. 

XII. Obligaţia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, înregistrarea în 
registrul comerţului a menţiunii de a publica în Buletinul procedurilor de insolventa, hotarârea de 
confirmare a planului de reorganizare 

        In conformitate cu prevederile art. 137 din Legea nr.85/2014, administratorul judiciar, va publica in 
termen de 5 zile de la depunerea planului un anunt referitor la propunerea planului in Buletinul procedurilor 
de insolventa, cu indicarea celui care l-a propus, a datei cand se va vota cu privire la plan in adunarea 
creditorilor, precum si a faptului ca este admisibila votarea prin corespondenta, precum si a datei de 
confirmare a planului, care se va depune la grefa instantei in vederea incuvintarii de catre judecatorul-sindic. 

Plata datoriilor in contul creditorilor indreptatiti se va efectua lunar, pentru cele curente si 
trimestrial pentru cele inscrise  in grafic.  

XIII.CONCLUZII 

         M.M.M. Antic Mobil S.R.L., propune o perspectiva a redresarii societatii in vederea indeplinirii 
următoarelor  obiective:  

 Achitarea creantelor creditorilor garantați in termen de 3 ani  
 Asigurarea redresarii activitatii societati comerciale 
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           Cu convingerea că planul de reorganizare va asigura rambursarea tuturor datoriilor întocmai cu graficul 
propus si, prin respectarea sectiunii 6 – Reorganizarea art. 141-144 din Legea 85/2014, in cursul perioadei 
desfasurarii planului de reorganizare, rog confirmarea planului propus în vederea continuării activităţii sub 
administrarea administratorului special si sub supravegherea administratorului judiciar.  

Toate anexele la prezenta fac parte integranta din prezentul plan: 
 
 
 
 
 

Planul de redresare a activităţii este propus de către debitoarea  
M.M.M. Antic Mobil S.R.L., 

 Prin administratorul special- Isztoica Mihaly-Zoltan        
 
 
 
 


