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PLAN DE REORGANIZARE  
a activitatii S.C.  LAKE  DEVELOPMENT   S.R.L.  

 
BENEFICIARI: 
� JUDECATORUL SINDIC 
� CREDITORI 
� ADMINISTRATOR JUDICIAR 
Aprilie 2016 
 
CAPITOLUL I:  
NOTA DE PREZENTARE 

Prezentul plan de reorganizare este propus de catre domnul Mitache Gabriel Jean 
administrator special al societatii S.C. LAKE  DEVELOPMENT  S.R.L. in conformitate cu 
art. 94, alin. (1)  din Legea 85/2006.  
  Planul de reorganizare este însusit de către administratorul judiciar desemnat prin încheierea 
de deschidere a procedurii insolventei, societatea profesionala CENTU SPRL, ca persoană 
care supraveghează operatiunile de gestionare a patrimoniului debitoarei LAKE 
DEVELOPMENT  în procedura insolventei, potrivit art. 20 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 
85/2006. 
 

1.1.Justificarea legala 
Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Legea consacră problematicii reorganizării 
două sectiuni distincte, respectiv Sectiunea a V-a (Planul) si Sectiunea a VI-a 
(Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi legale se oferă sansa debitorului fată de care s-
a deschis procedura prevăzută de legea mai sus mentionată să-si continue viata comercială, 
reorganizându-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 (1): „va 
indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitătile si specificul activitătii debitorului, 
cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fată de oferta debitorului, si va 
cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (…)” (Art.95 alin.1 din Legea 85/2006 ). 
 

1.2. Autorul planului si durata acestuia 
Planul de reorganizare al S.C. LAKE DEVELOPMENT  S.R.L. este propus de către 

administratorul special al societătii debitoare, în baza hotărârii adunării generale a asociatilor 
din data de 20 august 2013, si este însusit de administratorul judiciar CENTU SPRL, ca 
persoană care supraveghează operatiunile de gestionare a patrimoniului LAKE  
DEVELOPMENT în procedura insolventei, potrivit art. 20 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 
85/2006.  

În ceea ce priveste durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea 
acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societătii debitoare, se propune 
implementarea acestuia pe durata maximă prevăzută de prevederile art. 95 alin. 3 din Legea 
nr. 85/2006 si anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. 

Fata de conjuctura economica actuala si in cazul in care piata nu se va redresa si 
reusirea planului va fi afectata de conditiile economice, optam pentru varianta prevazuta de 
lege cu prelungirea planului cu inca 12 luni. 
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1.3. Scopul planului 
Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, 

proclamat fără echivoc în art.2, si anume salvgardarea societăţii Lake Development SRL, cu 
consecinţa reinserţiei acesteia în circuitul civil, ce poate fi realizată doar prin acoperirea intr-o 
proportie cat mai mare a pasivului debitorului în insolventă, prin restructurarea operationala si 
financiara a societatii debitoare, precum si prin restructurarea corporativa realizată prin 
modificarea structurii de capital social. Astfel, riscul asumat anterior de creditorii societăţii 
debitoare şi concretizat prin valoarea totală a creanţelor înscrise la masa credală a debitoarei 
va fi transformat în oportunitatea pentru aceştia de a-şi acoperi pierderea suferită prin 
reorganizarea societăţii şi în crearea premiselor necesare recuperării investiţiei şi ulterior 
închiderii procedurii insolvenţei, spre deosebire de un eventual faliment, şi de a continua 
parteneriatul cu societatea debitoare, la finalul procedurii de reorganizare.   

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în conceptia modernă a legii, este 
reorganizarea debitorului, si mentinerea societătii în viata comercială, cu toate consecintele 
sociale si economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă functia economică a 
procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societătii aflate în 
insolventă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică şi restructurarea capitalului 
social sub forma majorării acestuia prin conversia creanţelor în părţi sociale si numai în 
subsidiar, în conditiile esecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea 
la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. 

Reorganizarea prin continuarea activitătii debitorului presupune efectuarea unor 
modificări structurale în activitatea curentă a societătii aflate în dificultate, mentinându-se 
obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăsurare a activitătii la noua strategie 
conform cu situatia existenta si cu resursele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii 
aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societătii profitabilă. 

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfacă scopul 
reorganizării, anume mentinerea debitoarei în viata comercială si socială, cu efectul 
dezvoltarii unei activitati economice care sa genereze servicii si produse ce au cautare pe 
piată. 

Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în 
plus la realizarea creantelor lor. 
 Prezentul plan isi propune sa actioneze pentru modificarea structurala a societatii pe 
mai multe planuri, respectiv economic, organizatoric, statutar si financiar si constituie o 
adevarata startegie de redresare, bazata pe politici corespunzatorare de management, 
marketing, organizare si restructurare a capitalului social, menite a redresa activitatea 
societatii debitoare si revenirea acesteia pe piata relevanta.  
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CAPITOLUL II 
 PREZENTAREA SI ORGANIZAREA SOCIET ĂTII COMERCIALE 
 2.1 Date generale despre debitoare: 
 
1 DENUMIREA SC LAKE DEVELOPMENT SRL 

2 SEDIU SOCIAL Braşov, Str.Lunga, Nr.179, jud. Braşov; durata: nelimitata 

3 FORMA JURIDIC Ă ŞI 
DATA ÎNFIIN ŢĂRII 

Societate cu răspundere limitată, înfiinţată în anul 2007 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub 
nr.J08/1153/2007, având Cod Unic de Înregistrare 21627631 şi 
atribut fiscal RO. 

4 STRUCTURA 
ASOCIAŢIILOR 

La data deschiderii procedurii insolvenţei conform statutului şi a 
înregistrărilor RECOM structura acţionariatului era formată din:  
� MITACHE GABRIEL  JEAN, cetatean roman, detine 30 

parti sociale a cate 10 lei fiecare , in valoare totala de 300 lei, 
reprezentand  2 % din capitalul social; 

� STROIE ADRIAN, cetatean American, detine 440 parti 
sociale a cate 10 lei fiecare , in valoare totala de 4.400 lei, 
reprezentand 29,333% din capitalul social; 

� CHITU CORNEL NICOLAE, cetatean roman, detine 150 
parti sociale a cate 10 lei fiecare , in valoare totala de 1.500 
lei, reprezentand 10% din capitalul social; 

� JAMES JOSEPH MOONEY, cetatean irlandez, detine 440 
parti sociale a cate 10 lei fiecare , in valoare totala de 4.400 
lei, reprezentand 29,333% din capitalul social; 

� WILLIAM FRANCIS FEGAN, cetatean irlandez, detine 440 
parti sociale a cate 10 lei fiecare , in valoare totala de 4.400 
lei, reprezentand 29,333% din capitalul social; 

 CONDUCEREA 
SOCIETĂŢII 

Conform statutului societăţii actualizat la data deschiderii 
procedurii instituite de legea insolvenţei administratorul 
societăţii era acţionarul: 
•••• MITACHE GABRIEL JEAN 

Calitate: administrator, conf hotararii nr. 4/17.11.2009 
Cetăţenie: română, nascut la 24.02.1968 in Brasov 
Puteri: DEPLINE 
Durată mandat: nelimitat 

6 OBIECTUL PRINCIPAL 
DE ACTIVITATE 

Potrivit statutului societăţii la data deschiderii procedurii 
instituite de legea insolvenţei, obiectul principal de activitate il 
constituie „Dezvoltare (promovare) imobiliara”  cod CAEN -
4110; 

7 CAPITALUL SOCIAL La data deschiderii procedurii insolvenţei situaţia capitalului 
social se prezenta astfel: 

• Capital social subscris vărsat (total RON): 15.000 
• Număr părţi sociale: 1.500 
• Valoarea unei părţi sociale: 10 RON. 
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2.2  Scurt istoric al societăţii 

 
Compania LAKE DEVELOPMENT a fost înfiinţată în 2007 dupa ce actionarii 

majoritari ADRIAN STROIE, WILLIAM FRANCIS FEGAN SI JAMES JOSEPH 
MOONEY au considerat oportuna, avand in vedere conditiile financiar economice, 
dezvoltarea in Brasov a unui proiect imobiliar. Alaturi de acesti 3 asociati ce detin o expertiza 
majora in domeniu, in conditiile in care au dezvoltat si incheiat cu succes proiecte imobiliare 
in  New York  - S.U.A. si Krakowia - Polonia s-au asociat si alti 2 brasoveni, respectiv 
CHITU CORNEL NICOLAE asociat majoritar si administrator al unei importante companii 
de constructii din Brasov, SCORILLO INTERCOM S.R.L. si Mitache Gabriel Jean ce detine 
o expertiza in piata locala privind administrarea si derularea de proiecte imobiliare.  

Asociatii companiei au decis, avand in vedere ascensiunea pietei imobiliare romanesti 
din anul 2007, achizitionarea unui teren situat in Brasov, pe strada Murelor, in cartierul Noua, 
avand in vecinatate Gradina Zoologica Brasov, Adventure Parc, Aqua Land 1, in suprafata 
totala de 9.068 mp ce corespundea cerintelor unei dezvoltari imobiliare conform planurilor 
initiale. In acelasi an s-a si incheiat tranzactia achitandu-se contravaloarea terenului in suma 
de 3.690.000 Euro, din care 62.35 % cofinantata printr-un credit bancar de la Raiffeisen Bank, 
restul de pret de 1.389.000 Euro fiind achitat din imprumuturile acordate de catre Tribeach 
Holdings,LLC  si Chitu Cornel.  

In Septembrie 2008, creditul contractat de la Raiffeisen Bank, a fost achitat integral 
din surse proprii, respectiv prin imprumuturile contractate de la societatile intragroup, anume 
societatea Tribeach Holding LLC – cu un imprumut de 2.314.774,92 Eur. 

Scopul achiziţionării terenului a fost acela de a dezvolta un proiect imobiliar, sens în 
care au fost necesare costuri suplimentare reprezentate în principal de întocmirea proiectului, 
întocmirea documentaţiilor de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiilor şi documentaţiilor 
urbanistice necesare implementării proiectului, efectuarea lucrărilor geotehnice şi a studiilor 
de fezabilitate şi costuri ocazionate de litigiul având ca obiect anularea hotărârilor de consiliu 
local prin care a fost aprobat PUZ modificator 2009 ce a format obiectul dosarului nr. 
394/62/2014 (numar iniţial 7745/62/2009).  

În acest sens, a fost realizat proiectul arhitectural pentru dezvoltarea unui ansamblu 
rezidenţial. De mentionat  faptul ca pe terenul achizitionat de debitoare cu un  POT =32.62% 
si  CUT 3.6, urma conform planurilor initiale a se construi mai multe cladiri teresate, 
interconectate, cu o inaltime intre 6 si 8 etaje,  avand o priveliste catre Lacul Noua. Planurile 
includeau 207 apartamente, cu 2 si 3 camere, o suprafata totala construita 32.634 mp asa cum 
a rezultat din studiul de fezabilitate realizat de Colliers Romania in  septembrie 2008. Pe 
partea de proiectare, S.C. LAKE DEVELOPMENT S.R.L.  a lucrat in Brasov cu S.C. D’ART 
PROIECT S.R.L iar in perioada 2007 - 2008 au fost obtinute avize de utilitati de la gaz, apa, 
electricitate in vederea demararii lucrarilor.  

În vederea implementării şi a realizării proiectului rezidenţial de blocuri, a fost 
demarată în anul 2008 procedura de modificare PUZ necesară pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire şi a celorlalte avize prevăzute de lege, fiind obţinute Hotărârile Consiliului Local 
Braşov nr. 424/29.06.2009 prin care a fost aprobat un studiu de oportunitate pentru elaborarea 
documentaţiei PUZ Modificator – Construire bloc de locuinţe P+12 şi a Hotărârii nr. 
449/29.06.2009, prin care a fost aprobată documentaţia de urbanism pentru acelaşi PUZ 
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Modificator – Construire bloc de locuinţe P+12. Procedura de obţinere a PUZ modificator a 
necesitat surse de finanţare suplimentare aproximativ 92.000 lei, sens în care au fost avansate 
sume de bani de către creditorii chirografari respectiv Tribeach Holdings LLC, aferente 
întocmirii studiilor de oportunitate: executie de foraj si determinari de laborator geotehnic in 
vederea intocmirii studiului geotehnic faza PUD+PAC, elaborare studiu geotehnic, servicii 
prestate de catre FISE ELECTRICA SERV S.A. 

Ulterior, în septembrie 2009, Hotărârile Consiliului Local Braşov de aprobare a PUZ 
modificator au fost atacate în instanţă de către proprietarii unui alt cartier rezidenţial din 
imediata apropriere, prin asociaţia de proprietari, ce a format obiectul cauzei nr. 394/62/2014 
(numar iniţial 7745/62/2009) soluţionată în rejudecare fond de Tribunalul Braşov prin 
Hotărârea nr. 1890/2014 din data de 30.06.2014, menţinută definitiv de Curtea de Apel 
Braşov prin  Hotarâre  nr. 2711/2014 din data de 04.12.2014.  

Întrucât în cadrul litigiului menţionat s-a dispus suspendarea executării actelor 
administrative până la soluţionarea definitivă a cauzei, soluţionare ce a durat mai bine de 5 
ani, dezvoltarea proiectului nu a fost posibilă, intervenind în acest interval de timp şi criza 
financiară care a afectat în mod semnificativ piaţa imobiliară, nu doar prin scăderea cererii, 
dar şi prin diminuarea semnificativă a valorii terenului cu suma de 3.256.932 Euro. 

Aşadar, achizitionarea terenului reprezinta investiţia cea mai importantă în legătură cu 
care au fost angajate imprumuturile si pentru dezvoltarea caruia au fost realizate şi celelalte 
cheltuieli reprezentate, in principal, de realizarea si modificarea succesiva a proiectului 
arhitectural, obtinerea documentatiilor de urbanism, modificarea PUZ si alte cheltuieli 
corelative. Se poate observa că toate aceste cheltuieli au fost efectuate în strânsă legătură cu 
desfăşurarea obiectului de activitate al societăţii debitoare, pentru care societatea debitoare a 
avut în mod continuu sprijin financiar din partea creditorilor chirografari si a asociatilor, 
neexistând până la acest moment surse de finanţare din activităţi proprii. Toate aceste sume 
urmau a fi recuperate la momentul finalizării proiectului imobiliar în considerarea căruia au 
fost realizate toate investiţiile. Se constată astfel că imprumuturile angajate de societate de la 
creditorii chirografari au fost pe deplin justificate si necesare realizarii obiectului de activitate 
al societatii, in raport cu specificul acestuia.  

Făcând parte din acelaşi grup de societăţi, cu o structură a acţionariatului similară şi 
pentru a fi posibilă dezvoltarea ambelor proiecte imobiliare aparţinând societăţii debitoare 
Lake Development şi societăţii T.S.B. Development S.R.L, s-a decis garantarea imprumutului 
obtinut de SC TSB DEVELOPMENT SRL de la Raiffeisen Bank cu terenul apartinand S.C. 
LAKE DEVELOPMENT S.R.L. pentru dobanda capitalizata acordata de RAIFFEISEN 
BANK S.A. în valoare de 631.591 Euro. 

Pe fondul crizei financiare, a incapacităţii de plată a creditelor angajate, a 
imposibilităţii dezvoltării şi implementării proiectului imobiliar pentru o perioadă de mai bine 
de 5 ani, cât a durat litigiul anterior menţionat, precum şi a imposibilităţii obţinerii surselor de 
finanţare necesare continuării proiectului în condiţiile iminenţei procedurii de executare silită 
pentru creanţa garantată, s-a decis deschiderea procedurii insolvenţei a societăţii debitoare, 
fiind singura cale legală disponibilă pentru reorganizarea şi reabilitarea activităţii societăţii şi, 
în final, a dezvoltării proiectului imobiliar.   

În consecinţă, în temeiul art. 27 şi următoarele din Legea 85/2006, debitoarea a 
solicitat la data de 28.06.2013 deschiderea procedurii generale a insolvenţei în conformitate 
cu art.1 şi art.32 însoţite de documentele prevăzute la art.28 din legea privind procedura 
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insolvenţei. Motivele invocate în cerererea formulata sunt: starea economică generală dificil ă; 
un dezechilibru financiar însemnat astfel încât compania nu mai poate asigura plata scadentă a 
tuturor obligaţiilor sale; gradul de îndatorare ridicat în acest context. 

În prezent debitoarea se afla într-o stare de restructurare internă a activităţii 
implementându-se măsuri şi proceduri în scopul de a menţine situaţia economică sub control 
prin eficientizarea activităţii, sistarea activităţilor nerentabile, identificarea de resurse, cai şi 
mijloace pentru realizarea obiectivului de dezvoltare economică şi sustenabilitate funcţională. 

La data de 02.07.2013 Tribunalul Braşov, prin judecător sindic Silviu Oprea, a dispus 
prin Sentinţa Civilă Nr. 333/CC/Sind admiterea solicitării formulate de către debitoare privind 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi a numit în calitate de administrator judiciar pe 
CENŢU SPRL din Braşov, înregistrată în RFO II/0258 să îndeplinească atribuţiile prevăzute 
de art.20 din Legea 85/2006. 
 

2.3 Evolutia situatiei financiare până la deschiderea procedurii 
 Punctul de plecare în aprecierea perspectivelor reale de redresare ale societății este 
analiza evoluției financiare a companiei în anii precedenți momentului deschiderii procedurii 
insolvenței, precum și situația existentă la data deschiderii procedurii, diagnosticul economic 
efectuat pe o perioadă substantiala de timp, evoluția activelor societății, mijloacele financiare 
disponibile, precum și aspecte legate de alte constrângeri interne și externe la nivelul societății 
și a pieței. 
 De menţionat că analiza situaţiei financiare a societăţii trebuie realizată ţinând cont şi 
de specificul obiectului de activitate al societăţii debitoare. Astfel, fiind o societatea 
constituită special pentru dezvoltarea şi implementarea unui proiect imobiliar, în prima parte a 
activităţii societăţii era previzionată angajarea de credite şi resurse financiare necesare pentru 
achiziţionarea terenului, realizarea proiectului ahitectural şi obţinerea documentelor de 
urbanism, precum şi pentru construirea efectivă a cartierului rezidenţial. Primele surse de 
venit erau estimate a fi obţinute cel mai devreme la demararea proiectului rezidenţial când 
puteau fi încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare cu potenţialii cumpărători, urmând ca 
întreaga investiţie să fie recuperată şi, eventual realizat şi profit, abia la finalizarea proiectului 
şi la înstrăinarea imobilelor din ansamblul rezidenţial.   

Analiza activului a fost structurata in 2 mari capitole – analiza contului de rezultate si 
analiza situatiei patrimoniului iar pasivul a fost analizat in concordanta si cu datele rezultate 
in urma inregistrarii declaratiilor de creanta si intocmirii tabelului definitiv de creante: 

 
A. Analiza contului de rezultate: 
 

 

Denumire indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Cifra de afaceri  0,00 3.246,00 5.711,00 
Venituri din productie 0,00 3.246,00 0,00 
Venituri financiare 0,00 1.086,00 0,00 
Total venituri  0,00 4.332,00 5.711,00 
Cheltuieli privind stocurile  0,00 0,00 0 
Chelt. cu pers., asig. si protectie sociala 2.685,00 895,00 0,00 
Chelt. cu prestatii externe 1.215.438,00 324.084,00 14.524,00 
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Cheltuieli cu impozite si taxe 3.062,00 1.634,00 0,00 
Chelt. cu despagubiri si active cedate 720,00 1.698,00 0,00 
Cheltuieli financiare 48,00 1.567.740 760.023,00 
Total cheltuieli 1.221.953,00 1.896.051,00 774.547,00 
Rezultatul brut  -1.221.953,00 -1.891.719,00 -768.836,00 
Impozit pe venit 0,00 0,00 171 
Rezultat net -1.221.953,00 -1.891.719,00 -769.007,00 
•  Dinamica cheleltuielilor si a veniturilor reliefeaza situatia contului de rezultate in limitele  

normalului pentru o perioada premergatoare unui proiect imobiliar in care veniturile sunt 
in special cele de natura financiara cauzata de diferentele de schimb sau dobanzi bancare 
iar cheltuielile sunt exponential mai mari in special cele cu prestatii externe. 

• De remarcat ca in anul 2013 si in anul 2014 cele mai mari cheltuieli sunt cele financiare 
provenite din soldul debitor al conturilor 665 “Cheltuieli provenite din diferente de curs” 
si  666 “Cheltuieli privind dobanzile”. 

 An 2013 An 2014 
Cont 665 “Cheltuieli provenite din 
diferente de curs valutar “ 

754.887,53 lei 760.022,94 lei 

Cont 666 “Cheltuieli privind dobanzile “ 812.581,63 lei 0 
 
• Pe toata perioada analizata 01.01.2012-31.12.2014 rezultatul societatii a fost unul 

fluctuant negativ, situat in limite normale vis a vis de situatia de fapt a proiectului 
imobiliar modificat si in concordanta cu situatia pieteti imobiliare locale. 

 
A. Analiza patrimoniului:  
Denumire indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Imobilizari necorporale 0,00 0,00 0,00 
Imobilizari corporale  12.151.389,00 12.151.389,00 12.151.389,00 
Imobilizari financiare  0,00 0,00 0,00 
Total active imobilizate  12.151.389,00 12.151.389,00 12.151.389,00 
Stocuri  0,00 0,00 0,00 
Creante  360.018,00 357.659,00 357.321,00 
Disponibilitati banesti 366,00 705,00 1.205,00 
Total active  circulante 360.384,00 358.364,00 358.526,00 
Cheltuieli in avans 0,00 0,00 0,00 
Total active : 12.511.773,00 12.509.753,00 12.509.915,00 
Datorii pe termen scurt (<1 an) 4.095.753,00 3.118.600,00 3.304.391,00 
Datorii pe termen lung (>1 an) 22.576.885,00 25.443.760,00 26.027.137,00 
Total Datorii: 26.672.638,00 28.562.360,00 29.331.528,00 
Activ net  -14.160.865,00 -16.052.607,00 -16.821.613,00 

  
Activele Imobilizate – conform documentelor prezentate de reprezentanţii debitoarei în 

baza art.28 din Legea 85/2006 activele imobilizate se prezintă astfel: 
•••• Imobiliz ări necorporale – nu există înregistrări contabile în conturile ce compun această 

clasă 
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•••• Imobiliz ări corporale:  formate din: 
o Terenuri :  valoare  contabila neta de 11.808.000 lei (valoarea de achizitie) a 

terenului situat in Brasov, Str Murelor  in suprafata totala de 9.060 mp. Asupra 
terenului exista ipoteca de rang superior inscrisa in favoarea Raiffeisen Bank in 
conditiile in care debitoarea in urma contractului de garantie imobiliara 
coroborat cu contractul de facilitate nr. 30148/19.07.2007- completat cu actele 
aditionale a devenit garant pentru facilitatea acordata de institutia bancara catre 
SC TSB DEVELOPMENT SRL.  
Valoarea terenului stabilita in urma evaluarii dispusa de Curtea De Apel si 
aprobata prin Decizia nr.319/Ap/2016 din data de 01.03.2016  este de 
1.923.342 lei.  

o Imobilizari corporale in curs de executie: in valoare de 343.389 lei 
inregistrate in soldul debitor al contului 231 reprezentand investitiile realizate 
in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare demararii proiectului precum si 
contractele de preconstructii si verificari efectuate pentru proiectul initial. 

•••• Imobiliz ări financiare – nu există înregistrări contabile în conturile ce compun această 
clasă 

 
Activele Circulante - se compun din: 

• Creanţe: formate din valorile înregistrate la data de 31.12.2014 privind debitele de 
incasat de la clientii societatii astfel cum au fost ele detaliate in situatiile financiar-
contabile: 

o 4111 „Clienti de incasat” – 190.000 lei  
o 4424 „TVA de recuperat” – 167.321 lei  

 
• Disponibilitati banesti: formate din valorile înregistrate la data de 31.12.2014 in 

soldul debitor al conturilor: 
o 5124 „Conturi curente la banci in devize” – 60.89 lei 
o 5311 „Casa in lei” – 587.55 lei 

 
Cheltuieli în avans: - nu exista inregistrari contabile aferente acestei grupe de cheltuieli. 
 
 Situația patrimoniala prezentata mai sus, scoate in evidenta faptul că pe intreaga 
perioada analizata, societatea înregistreaza datorii pe termen scurt si lung mult mai mari 
decât totalul activelor,  ceea ce arată o situaţie îngrjorătoare dar totodată justificată în raport 
cu specificul activităţii societăţii debitoare. 

Activul net contabil  =  (active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans) – 
(datorii sub un an + datorii scadente peste un an), a avut pe perioada analizata  o valoare 
negativa si un trend descrescator  agravandu-se de la an la an, de la  - 14.160.865 lei  in anul 
2012  la -16.821.613  lei, la sfarsitul exercitiului financiar 2014. 
 
Din continutul formularelor de bilant intocmite intre 01.01.2012 si 31.12.2014, rezulta 
urmatoarele: 

• Datorita specificului companiei si a proiectului pentru care a fost infiintata majoritatea 
veniturilor inregistrate sunt cele de natura financiara. Ele apar odata cu contractarea 
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creditului de la institutia financiara şi a împrumuturilor de la creditorii chirografari si 
reprezinta venituri din diferente de curs valutar datorita faptului ca imprumuturile au fost 
facute in moneda europeana (euro) si in dolari america ($). 

• Cheltuielile totale inregistrate au crescut in perioada analizata odata cu demararea 
proiectului imobiliar. Cea mai mare parte a cheltuielilor sunt reprezentate de: 

� Cheltuielile financiare aferente creditului contract la  RAIFFEISEN BANK   SA. 
� Cheltuielile ocazionate de efectuarea proiectului imobiliar. 
� Cheltuieli cu impozitul pe teren , salarii etc. 

 
• Creanţele înregistrate de societate sunt justificate în raport cu specificul domeniului de 

activitate al societăţii, reprezentând investiţii asupra terenului achiziţionat, societatea 
urmând a realiza venituri şi, eventual profit, doar în urma implementării şi realizării 
proiectului imobiliar.  

 
2.4. Pasivul Societătii - Tabelul definitiv de creante 

Tabelul definitiv cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii 
procedurii, aceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în 
conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 85/2006, precum şi creanţele admise în urma 
soluţionării contestaţiilor asa cum au fost solutionate prin Decizia nr.582/Ap din data de 28 
Aprilie 2016.  Referitor la creantele garantate, in tabelul definitiv, acestea au fost inscrise 
potrivit art. 41 (2) din Legea 85/2006. Tabelul definitiv, a fost afișat la Tribunalul Brasov la 
data de 28.03.2016. Totalurile pe grupe de creanțe se prezintă în felul următor: 

 
A. Creante garantate cf. Art. 121 alin. 2 din Lg 85/2006  

Total creante garantate 1.803.308 
B. Creante salariale 

Salarii neachitate  2.280,00 
C. Creante bugetare 

Total creante bugetare 4.805,00 
D. Creante chirografare cf. Art. 123 pct. 7 si 9  din Lg 85/2006 

Total creante chirografare 23.683.292,03 
TOTAL 25.493.685,03 

 
  
  De mentionat ca procentul majoritar il detine grupa creantelor chirografare cu  92.9% 
din valoarea masei credale in timp ce creantele garantate reprezinta 7.07%. Restul procentelor 
de 0,03 % sunt reprezentate de creante salariale si bugetare. 
 Analiza lichidităţii, rezultată în urma analizei financiar contabile pe perioada 
01.01.2011  data deschiderii procedurii generale a insolvenţei reflecta o situaţie nefavorabila: 
 

Denumire indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Total active  circulante 360.384,00 358.364,00 358.526,00 
Datorii pe termen scurt (<1 an) 4.095.753,00 3.118.600,00 3.343.391,00 

Lichiditatea 0,09 0,011 0,11 
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Concluzie – lichiditatea generală este calculată ca raport între activele circulante şi datoriile 
curente, reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un 
termen scurt în lichidităţi şi de a satisface obligaţiile de plată exigibile. Se apreciază o 
lichiditate generală favorabilă atunci când această mărime este supraunitara. 
 
 
CAPITOLUL III 
CAUZELE INSOLVENTEI 
 
Cauzele care au generat declansarea procedurii de intrare in insolventa au fost: 
• imposibilitatea implementării şi continuării proiectului imobiliar pentru mai bine de 5 ani, 

pe perioada derulării litigiului având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului Local 
Braşov nr. 424/29.06.2009 prin care a fost aprobat un studiu de oportunitate pentru 
elaborarea documentaţiei PUZ Modificator – Construire bloc de locuinţe P+12 şi a 
Hotărârii nr. 449/29.06.2009, prin care a fost aprobată documentaţia de urbanism pentru 
acelaşi PUZ Modificator – Construire bloc de locuinţe P+12 ce a format obiectul cauzei 
nr. 394/62/2014 (numar iniţial 7745/62/2009) soluţionată în rejudecare fond de 
Tribunalul Braşov prin Hotărârea nr. 1890/2014 din data de 30.06.2014, menţinută 
definitiv de Curtea de Apel Braşov prin  Hotarâre  nr. 2711/2014 din data de 04.12.2014;  

• scăderea semnificativă a valorii terenului faţă de momentul achiziţionării; 

• imposibilitatea obţinerii surselor de finanţare necesare continuării proiectului în condiţiile 
iminenţei procedurii de executare silită pentru creanţa garantată. 
 
 
3.1. Necesitatea procedurii reorganizarii 

 
In plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite societatii 

comerciale aflata într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze, sa 
finalizeze proiectul de investitie ramas in conservare si să-si dezvolte activitatea economica. 
În acest sens, reorganizarea reprezintă un ansamblu de operatii care urmăresc tratarea si 
remedierea stării maladive a întreprinderii debitorului, în vederea salvării afacerii si a 
redresării activitătii acestuia. 

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor 
obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul angajării unor noi surse 
de finantari pentru proiectul de investitii aflat in conservare, adecvat noilor conditii din piata 
imobiliara, dezvoltării şi construirii proiectului rezidenţial şi a restructurării capitalului social 
al societăţii debitoare prin conversia creanţelor în părţi sociale. Planul de reorganizare 
constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare 
de management, marketing, organizatorice si structurale. 

Planul de reorganizare va prevedea adoptarea unei solutii de achitare intr-un cuantum 
cat mai mare a datoriilor inregistrate de debitoare pentru finantarea integrala a proiectului de 
investitii si prezentarea strategiei de finalizare a acestuia in cadrul perioadei de reorganizare, 
in cuprinsul careia se vor previziona sursele de a aduce profit si surplusul necesar pentru 
acoperirea, în perioada stabilită de lege, intr-o proportie cat mai mare a pasivului debitoarei. 
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De asemenea, la finalul perioadei de implementare a planului de reorganizare, după plata 
creanţelor prevăzute prin programul de plăţi şi în vederea creării premiselor necesare 
recuperării investiţiilor după închiderea procedurii insolvenţei, se doreşte conversia creanţelor 
deţinute de creditorii chirografari în părţi sociale, fiind o măsură susţinere şi de consolidare a 
societăţii debitoare. Prin urmare, prezentul plan de reorganizare trebuie să consiste în mod 
necesar în păstrarea întreprinderii în integralitatea ei şi în consolidarea capitalului social al 
acesteia prin conversia creanţelor în părţi sociale. 

Reorganizarea S.C. LAKE DEVELOPMENT S.R.L. înseamnă pentru viata economică a 
municipiului Brasov: 

• Mentinerea unui  dezvoltator  pe piata; 
• Mentinerea unui  contribuabil la bugetul local si de stat; 

• Crearea  de locuri de muncă; 
• Rulaj prin bănci; 
• Continuarea colaborării comerciale cu furnizorii traditionali, atât cei de servicii, materiale 

de constructii, cât si de produse în interes economic reciproc. 
 
3.2. Categorii de creanţe participante la procedura de insolvenţă 

 
Prezentul plan, prevede plata integrala a creanţelor garantate,  a creantelor salariale si a 

creantelor bugetare inscrise in tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei LAKE 
DEVELOPMENT SRL,  fata de categoriile de creante din grupa celor negarantate. Creditorii 
defavorizati prin programul de plati sunt cei din categoria creantelor chirografare din care  fac 
parte si creditori care se afla sub controlul comun cu debitorul, carora  li se vor fi distribui 
sume partial  prin prezentul plan de reorganizare.  

Prezentam in continuare tabelul definitiv al obligatiilor debitorului LAKE  
DEVELOPMENT SRL: 

Nr. 
Denumire creditor 

Creanta 
admisa 

Procent 
din total 

Alte detalii 
Crt. 
A.       Creante garantate cf. art 121 pct 2 din lg 85/2006 
1 RAIFFEISEN BANK S.A. 

Prin SCA NNDKP  cu 
sediul in 
Bucharest Business Park , 
sos Bucuresti Ploiesti nr 
1A, intrarea A, Et 4, 
Receptie Sect 1   

1.803.808  7,07% Creanta admisa in urma solutionarii 
contestatiei este de 405.228,54 euro , 
x 4,4501 curs BNR euro la data de 
02.07.2013 –data  deschiderii 
procedurii  = 1.803.308  lei.  
. 

 Total creante garantate : 1.803.808 7,07%  

B. Creante  izvorate din raporturi de munca cf. art 123 pct 3 din lg 85/2006 

2 Creante salariale 2.280 0,001 Salarii  restante – 
 Total creante salariale 2.280 0,001  
C. Creante  bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 
3 Dir. Generala Regionala 

a  Finant Publice  Bv. 
Brasov, Bdul 
M.Kogalniceanu, Nr.5 

1.048 0,004 Obligatii restante fata de bugetul 
consolidate al statului 

4 
Consiliul Local Brasov  
 Strada Dorobantilor nr. 4 

3.757 
0,01 

Impozit teren 
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 Total creante bugetare 4.805 0,013  
D. Creante chirografare cf. art 123 pct  7 din lg 85/2006. 
5 FEGAN 

MANAGEMENT LLC 
Cu sediul ales in 
Brasov,str Apollonia 
Hirscher nr.14 

 
 

1.431.192 

5.61% 

Suma reprezinta c/val a 420.000 USD , 
stabilita prin sentinta 2194/30.06.2014, 
1USd la 02.07.2013= 3.4076 lei 

 Total creante chirog. 
art.123 pct. 7 

 
1.431.192 5.61% 

 

E. Creante chirografare cf. art 123 pct  8 din lg 85/2006. 
6 TRIBEACH HOLDING 

LLC  
 sediul ales in Brasov str 
Apolonia Hirscher nr 14 
Jud Brasov  

 
 

20.274.769,49 
79,53% 

 

 

7 TRIBEACH KRAKOW 
SP Z O.O. 
Cu sediul ales in Brasov str 
Apolonia Hirscher nr 14 
Jud Brasov 

 
 

113.891,9 

0,45% 
 

Suma reprezinta c/val a 25.656,53  
Eur, Creanta conform  contractelor de 
imprumt anexate la cererea de 
creanta. 1Euro la 02.07.2013= 4,4391 
lei; 

8. TSB HOTEL,LLC 508.871,47 

2% 

Creanta rezultata in urma cesionarii 
unei parti a creantei detinute de 
Tribeach Holdings,LLC. Creanta 
exprimata in USD-149.363,62$, 1 
USD la data de 02.07.2013=3,4076lei. 
Rezulta o creanta in cuantum de 
508.871,47. 

Total creante chirog. art.123 pct. 
8 

20.897.632,86 81.98% 
 

E. Creante chirografare cf. art 123 pct  9  din lg 85/2006 
8 Chitu Cornel  

 Brasov, Str. Nicolaie 
Balcescu nr. 52 

 
 

1.354.467,17 5.31% 

Imprumuturi acordate debitoarei 

Total creante chirogr.  art.123(9)  
1.354.467,17 5.31%  

Total creante chirografare 23.683.292,03 92,9%  
TOTAL GENERAL      25.493.685,03 100%  

Referitor la creantele inscrise in tabelul definitiv al creantelor, consideram ca este necesar a 
face urmatoarele precizari : 

• Categoria creantelor garantate: RAIFFEISEN BANK S.A, detine o creanta de 
1.803.308 si va beneficia de plata in proportie de 100% a crentei. 

• Categoria creantelor de natura salariala, in valoare de 2.280 lei, va beneficia de 
plata in proportie de 100% a crentei. 

• Categoria creantelor  bugetare, in valoare totala de 4.805 lei, va beneficia de plata 
integrala a acestora; 

• Categoria creantelor chirografare, in valoare totala de 23.683.292,03 lei, vor fi 
creante defavorizate, care vor primi numai 7,36 % din creanta inscrisa in tabelul 
definitiv. Diferenta de 92,64% urmează a fi convertite în părţi sociale la finalul 
planului de reorganizare. 
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3.3. Avantajele reorganizării 

 
Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C. LAKE  

DEVELOPMENT S.R.L. sunt: 
• Continuitatea activitătii societătii pe perioada de minim trei ani; 

• Obiectul de activitate al societatii  îi permite acesteia să desfăsoare activitatile 
propuse prin plan in perioada reorganizarii; 

• Existenta unui personal calificat (asociatii), cu experientă în domeniul de 
activitate al societătii si atasat fată de valorile companiei; 

• Adoptarea ca urmare a deschiderii procedurii insolventei fată de societate a 
unor măsuri de redresare a situatiei financiare si finalizarea proiectului de 
investitii. 

• Demararea unui proiect imobiliar privind construirea a 18 locuinte colective  si  
valorificarea acestora, in scopul platii intr-o proportie cat mai mare a 
creantelor.  

• Efectuarea de investiţii şi consolidarea capitalului social al societăţii debitoare 
prin conversia creanţelor chirografare în părţi sociale la finalul planului de 
reorganizare, după plata creanţelor conform planului de plăţi, reprezintă o 
măsură esenţială de redresare a societăţii şi de reintroducere a acesteia în 
circuitul profesional, fiind create asftel premisele necesare continuării 
activităţii şi după finalizarea planului de reorganizare, precum şi posibilitatea 
unei eventuale recuperări a creanţelor chirografare, după închiderea procedurii 
insolvenţei, sub forma dividendelor.  

Planul de reorganizare propus are două componente importante în egală măsură pentru 
reuşita acestuia şi reabilitarea societăţii, anume implementarea şi valorificarea proiectului 
rezidenţial şi majorarea capitalului social prin conversia creanţelor.  

Prima componentă a planului, realizarea proiectului imobiliar, are premise de reusită 
ridicate având în vedere activul principal al societăţii, Imobilul, precum şi toate investiţiile 
realizate până în prezent în legătură cu acesta şi expertiza relevantă a asociaţilor acesteia. 
Totodată, reuşita planului are ca premisă identificarea prin planul de reorganizare a surselor 
de finanţare şi de personal necesare pentru realizarea planului.  

Cea de-a doua componentă, majorarea capitalului social, concepută a fi realizată la 
finalul planului de reorganizare, după plata creanţelor prevăzute prin programul de plăţi, 
urmează a se realiza prin conversia creanţelor în părţi sociale, fiind o măsură extrem de 
importantă pentru reabilitarea societăţii debitoare. Operaţiunea de transformare a creanţelor 
în active, sub forma părţilor sociale, creează premisele necesare redresării societăţii care îşi 
va putea continua activitatea şi după finalizarea planului de reorganizare, fără împovărarea 
unor creanţe pe care în condiţiile actuale nu le-ar putea achita precum şi posibilitatea 
recuperării investiţiilor creditorilor chirografari, după închiderea procedurii, sub forma 
dividendelor.  

Faţă de imposibilitatea recuperării creanţelor chirografare în cadrul planului de 
reorganizare, singura posibilitate ca cel puţin o parte din investiţia realizată să fie recuperată 
ulterior închiderii procedurii, este aceea de transformare a titlului creditorilor chirografari, 
din creanţe născute din împrumuturi în cotă parte de participare la beneficii şi pierderi. 
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Astfel, chiar dacă nu se realizează o plată a creanţelor chirografare în cadrul planului de 
reorganizare, ci doar o transformare a titlului cu care investiţia ar urma să se recupereze, prin 
această operaţiune se naşte vocaţia creditorilor chirografari de a recupera investiţia realizată, 
ulterior finalizării planului de reorganizare şi a închiderii procedurii, sub formă de dividende, 
în condiţiile realizării de profit.  

    Vânzarea în acest moment a întregului patrimoniu inscris in activ si care reprezinta 
doar  terenul achizitionat prin împrumuturi pentru dezvoltarea proiectului imobiliar in starea 
in care se afla la aceasta data, în cazul falimentului ar reduce substantial sansele de 
recuperare a creantelor pentru creditorul garantat, iar în cazul celorlalţi creditori ar 
însemna practic eliminarea oricărei şanse de recuperare a investiţiei si ar duce în mod cert 
la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară fată de valoarea sa reală. S-ar pierde 
astfel nu doar Imobilul în sine, ci şi toate investiţiile realizate până la acest moment în 
vederea exploatării Imobilului, anume proiectele arhitecturale şi de urbanism, avizele 
obţinute, documentaţia şi activităţile de marketing. Toate aceste investiţii, reflectate 
actualmente în cuantumul creanţelor chirografare, urmează a fi transpuse în capitalul social 
al societăţii debitoare. 

Cuantumul creantelor recuperate de creditori depinde in principal de realizarea 
proiectului imobiliar propus care, în condiţiile actuale de piaţă şi având în vedere toate 
investiţiile deja realizate pentru valorificarea acestuia – proiecte arhitecturale, obţinerea 
indicatorilor de urbanism necesari, activităţi de marketing, cu respectarea măsurilor propuse 
prin prezentul plan, are şanse ridicate de succes, în condiţiile în care capitalul social al 
societăţii debitoare urmează a fi majorat prin conversia creanţelor la finalul planului. 

Votarea planului si demararea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin 
finalitatea lor să satisfacă intr-o masura cat mai mare interesele tuturor creditorilor, atât ale 
creditorilor garantati, cât si ale celorlalti creditori, precum si interesele debitoarei care îsi 
continuă activitatea, cu toate consecintele economice si sociale aferente. 

 
3.3.1 Avantaje generale in cazul reorganizarii fată de procedura falimentului 
 
Insolventa unei societăti situează creditorii si debitoarea pe pozitii antagonice, primii 

urmărind recuperarea integrală a creantei împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă 
mentinerea întreprinderii în viata 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-si activitatea, cu consecinta cresterii sale economice, iar creditorii profită de pe 
urma maximizării valorii averii si a lichiditătilor suplimentare obtinute, realizându-si în acest 
fel creantele într-o proportie superioară decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului. În 
acest caz, sprijinul acordat de creditorii chirografari societăţii debitoare este semnificativ, 
urmând ca societatea debitoare să fie reabilitată prin majorarea capitalului social prin 
conversia creanţelor în părţi sociale.   

Făcând o comparatie între gradul de satisfacere a creantelor în cadrul celor două 
proceduri, arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu destinat plătii pasivului, dar că în 
procedura reorganizării, acest patrimoniu va creste prin dezvoltarea unei activitati economice 
generatoare de valoare adaugata, partial destinata plătii pasivului. Cea de-a doua componentă 
a planului, majorarea capitalului social prin conversia creanţelor, reprezintă un avantaj 
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important faţă de lichidarea activului în cadrul procedurii de faliment, fiind o măsură ce nu ar 
putea fi implementată în cadrul falimentului şi care este de natură a asigura „vindecarea” 
societăţii debitoare. Procesul de reorganizare comportă si alte avantaje: 
• Societatea are in prezent costuri semnificative fara nici o sursa de venituri (impozite, taxe 

locale etc), cheltuieli care nu pot fi suportate decât prin demararea activitătii de bază, prin 
obtinerea de venituri din activitătile pe care societatea urmează a le desfăsura. 
Cheltuielile, în cazul nefericit al falimentului societătii, o parte  ar urma să fie plătite 
prioritar din valoarea terenului vândut, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 (ca 
si cheltuieli de conservare si administrare), împietând asupra valorii obtinute din vânzare, 
si diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creantelor creditorilor. 

• Societatea are potential, pentru ca, odată cu depăsirea blocajului în care se află, si 
aplicarea masurilor de redresare financiara, să poată să-si finalizeze proiectul de investitii, 
sa-l valorifice, generand activitati comerciale si locuri de muncă. 

• Singura modalitatea de a salva şi de a valorifica toate investiţiile realizate până în prezent 
– aspect evidenţiat în cele din urmă de cuantumul creanţelor chirografare – este realizarea 
proiectului rezidenţial. 
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3.3.2 Comparatia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a 
societătii în caz de faliment 

Pentru a prezenta avantajele pe care reorganizarea societătii S.C. LAKE  
DEVELOPMENT S.R.L. le oferă vis a vis de cazul în care fată de această societate se 
deschide procedura de faliment, vom porni de la prezentarea valorii de lichidare a bunurilor 
societătii (valoarea care s-ar obtine prin vânzarea bunurilor societătii în conditii de faliment- 
marketing limitat, etc). 

Valorificarea activului societătii debitoare într-o procedură de faliment se realizează în 
conditii speciale care nu permit obtinerea în schimbul acestuia  a valorii de piată. 

Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obtine în procedura de lichidare a 
activelor societătii debitoare se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar 
putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăti, într-o perioadă de timp 
scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definitia valorii 
de piată”. 

In cele ce urmeaza vom prezenta valoarea maxima ce s-ar obtine din valorificarea 
activului in caz de faliment: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  DENUMIRE 
VALOARE 
CONTABILA 

VALOARE 
JUSTA 

Valoare in caz 
faliment 

1 Casa si conturi la banci 1205 1205 1205 

2 Creante clienti 357.321 0 0 

5 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 358.526  1205 1205 

6 Terenuri 12.151.389 1.923.342 1.442.506 

12 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 12.509.315  1.923.342 1.442.506 

13 Active de regularizare ( chelt.inreg.in avans) 0 0 0 

14 TOTAL ACTIV 12.509.315 1.924.547 1.443.711 

15 CHELTUIELI  PROCEDURA   149.975 
 Unpir  ( cota de 2 % )   28.850 

 
onorariu lichidator  ( 2.500 lei /luna + 5%  apreciind 
ca lichidarea se realizeaza in 12 luni) 

  
102.125 

16 
Plata creantelor curente nascute in procedura 
insolventei  

  
2.500 

 
 Cheltuieli  cu salariile impozite si taxe, evaluare, 
arhivare  

  
16.500 

18 Ramas de distribuit creditorilor inscrisi in tabel   1.293.736 
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In tabelul ce urmeaza vom prezenta analiza comparativa a acoperirii pasivului pe 

fiecare categorie de creante in cele doua situatii, respectiv reorganizarea activitatii si 
falimentul : 
 

Nr. 
Crt. 
  

  
Denumire creditor 
  

Creanta 
admisa 
  

Procent 
 din 
total 
  

Suma 
distribuita 
prin plan in 
caz de 
reorganizare 

Procent 
acoperire 
creanta 
prin plan 

Suma 
distribuita 
in caz de 
faliment 

Procent 
acoperire 
creanta 
in caz de 
faliment 

A.       Creante garantate cf. art 121 pct 2 din lg 85/2006 

1 
RAIFFEISEN BANK SA  

1.803.308 
 

7.07 
 

1.803.308 

 
100,00 

 
1.293.736 

 
71.74 

Total creante garantate : 1.803.308 7.07 1.803.308 100,00 1.293.736 71.74 

B. Creante  izvorate din raporturi de munca cf. art 121 pct 3 din lg 85/2006 
2 Creante salariale 2.280 0,001 2.280 100,00 0 0,00 
 Total creante salariale 2.280 0,001 2.280 100,00 0 0,00 
C. Creante  bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 
3 Directia G.R.F. P.  Brasov 1.048 0,004 1.048 100,00 0 0,00 

4 Consiliul Local Brasov  3.757 0,01 3.757 100,00 0 0,00 

Total creante bugetare 4.805 0,013 4.805 100,00 0 0,00 

D. Creante chirografare cf. art 123 pct 7 din lg 85/2006 

5 
FEGAN MANAGEMENT 
LLC 

 
1.431.192 5.61 

 
1.431.192 

 
100,00 

0 0 

 
Total creante chirografare art.123(7) 

 
1.431.192 5.61 

 
1.431.192 

 
100,00 

0 0 

 
 

     

 
 
E. Creante chirografare cf. art 123 pct 8 din lg 85/2006 
6 TRIBEACH HOLDING LLC  20.274.869,49 79.53 0 0,00 0 0 

7 
TRIBEACH KRAKOW SP Z 
O.O 

 
113.891,90 0,45 

 
113.891,9 

 
100,00 

0 0 

8 TSB HOTEL,LLC 508.871,47 2,00 250.000,00 49.13   

 Total creante chirografare art.123(8) 20.897.632,86 81.98 363.891,9 1,74 0 0 

D. Creante chirografare cf. art 123 pct 9 din lg 85/2006 
8 Chitu Cornel 1.354.467,17 5.31 81.270 6,00 0 0 
Total creante chirografare  art.123(9) 1.354.467,17 5.31 81.270 6,00 0 0 

Total creante chirografare 23.683.292,03 100 ,00 1.876.353,9 7,36 0 0 

TOTAL  GENERAL 25.493.685,03 3.686.746,9 14,46 1.293.736 5,07 

 
Se observa ca in cazul reorganizarii procentul de acoperire a creantelor este de 14,46 % 

fata de varianta falimentului cand se acopera doar 5,07% din total creante.De asemenea, la 
sfarsitul planului de reorganizare, după achitarea creanţelor prevăzute prin programul de plăţi, 
se doreste transformarea creantelor chirografare neplatite in parti sociale la capitalul social al 
debitoarei. Este vorba de creanta detinuta de TRIBEACH HOLDINGS, LLC in suma de 
20.274.869,49 lei si care nu va fi platita , diferenta de creanta care nu va fi platita catre 
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CHITU CORNEL  in suma de 1.273.197,17 lei si diferenta de creanta care nu va fi platita 
catre TSB Hotel,LLC in suma de 258.871,47 lei. Ca urmare a acestei conversii a creantelor 
neachitate in parti sociale, se va realiza o investiţie semnificativă în capitalul social, activul 
net al societatii urmând a fi pozitiv.  

Procentul de acoperire a creanţelor în cadrul procedurii de reorganizare ia în considerare 
atât creanţele ce urmează a fi stinse prin plată, în speţă creanţa garantată, creanţele salariale şi 
creanţele fiscale, cât şi creanţele chirografare care, deşi nu vor fi stinse prin plată decât în 
proporţie de 7,36% ,acestea urmează a fi convertite în părţi sociale la capitalul social al 
societăţii debitoare. Se realizează astfel nu doar o plată a creanţelor prevăzută prin programul 
de plăţi, ci şi o investiţie semnificativă în capitalul social al societăţii debitoare care îşi va 
putea continua obiectul de activitate în condiţii de stabilitate financiară.  

Bineinteles ca in cazul falimentului conditiile de piata la data scoaterii la vanzare a 
activului,  pot schimba semnificativ prognoza de fata fie in sensul scaderii preturilor si deci a 
gradului de acoperire fie in sensul amanarii vanzarii si deci al cresterii cheltuielilor de 
procedura. Practica arata ca in majoritatea cazurilor de lichidare fortata ofertantii mizeaza 
pe scaderea preturilor tinand cont de conditiile speciale  ale  activelor scoase la vanzare. 

De mentionat ca valoarea de lichidare a patrimoniului SC  LAKE DEVELOPMENT  
SRL este estimat la un maxim de  1.293.736 lei, constatand in valoarea terenului in starea in 
care se afla la aceasta data, si a creantelor de incasat existente la aceasta data  potrivit ultimei 
situatii financiare incheiate la 31.12.2014.  Valoarea de lichidare  apreciata la suma de  lei  se 
compune din : 
Valoarea terenului  :  
 9.060 m.p. x 47,8 euro/m.p. x 4,4412 lei /euro x75%  =  1.442.506 lei; 
Valoarea mijloacelor circulante ( creante + disponib. banesti ) = 1.205 lei; 
                                                                  Total :...................=  1.443.711lei; 

 
In caz de declansare a procedurii falimentului aceasta valoare va fi diminuata substantial cu 
costurile ocazionate de procedura previzionate mai jos: 
CHELTUIELI  PROCEDURA 149.975 
15 Unpir  ( cota de 2 % )  28.850 
16 onorariu lichidator  ( 2.500 lei  + 5 % )  102.125 

18 
Plata creantelor curente nascute in procedura insolventei 
pana la aprobare plan (cheltuieli cu salariile impozite si 
taxe, evaluare, arhivare ) 

 19.000 

19 Ramas de distribuit creditorilor inscrisi in tabel, din care :   1.293.736 
 - creditorilor garantati  ( din valoarea garantiei )  1.293.736 
 -  creditorii salariati si bugetari ( din incasarea de creante )  0 
 Creditorii chirografari   0 
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Aceste costuri sunt doar estimari iar practica uzuala a demonstrat ca ele cresc 
exponential cu dificultatea recuperarii creantelor sau a valorificarii activului. Avand in vedere 
acestea se poate estima efectele asupra acoperirii creantelor ca fiind urmatoarea: 
REORGANIZARE 

A. Creante garantate cf. art 121 pct 2 din lg 85/2006 primesc  100 % 
Din valoarea 
creantei 

B. Creante  izvorate din raporturi de munca cf. art 121 
pct 3 din lg 85/2006 

primesc  100,00% 
Din valoarea 
creantei 

C. Creante  bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 primesc  100,00% 
Din valoarea 
creantei 

D. Creante chirografare cf. art 123 pct 7 din lg 
85/2006 

primesc  100,00% 
Din valoarea 
creantei 

E. Creante chirografare cf. art 123 pct 8 din lg 
85/2006 

primesc  1,74% 
Din valoarea 
creantei 

E. Creante chirografare cf. art 123 pct 9 din lg 
85/2006 

primesc  6% 
Din valoarea 
creantei 

FALIMENT  -  LICHIDARE 

A. Creante garantate cf. art 121 pct 2 din lg 85/2006 primesc  71,74 
Din valoarea 
creantei 

B. Creante  izvorate din raporturi de munca cf. art 123 
pct 3 din lg 85/2006 

primesc  0,00 
Din valoarea 
creantei 

C. Creante  bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 primesc  0,00 
Din valoarea 
creantei 

D. Creante chirografare cf. art 123 pct 7 din lg 
85/2006 

primesc  0,00 
Din valoarea 
creantei 

E. Creante chirografare cf. art 123 pct 9 din lg 
85/2006 

primesc  0,00 
Din valoarea 
creantei 

 
 
 

3.4 Tratamentul creanţelor 
 

Aşa cum prevede Legea 85 / 2006, planul va indica “perspectivele de redresare” ale 
debitoarei, “măsurile concordante” propuse în acest sens, “tratamentul creanţelor” şi 
“măsurile adecvate” pentru aplicarea planului. 

La acest capitol vom insista asupra “tratamentului creanţelor” în cadrul procedurii 
reorganizării debitoarei SC  LAKE  DEVELOPMENT  SRL. 

În conformitate cu art. 95, alin. 5) din Legea nr. 85 / 2006, planul de reorganizare va 
menţiona categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, tratamentul categoriilor de creanţe 
defavorizate, ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în 
comparaţie cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment. 
       Conform programului de plati, creditorii din categoria creantelor garantate vor primi  
100%  din valoarea creantelor inscrise in tabelul definitiv  al obligatiilor debitoarei SC  LAKE 
DEVELOPMENT  SRL, creantele izvorate din raporturi de munca, vor primi 100 % , 
creantele bugetare, vor recupera  integral creantele inregistrate, pe cand creantele chirografare 
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vor primii 7,36%. În ultimul an de implementare a planului de reorganizare, la finalul 
realizării planului şi după plata integrală a creanţelor prevăzute prin programul de plăţi, se va 
realiza majorarea capitalului social al societăţii debitoare prin conversia creanţelor certe, 
lichide şi exigibile aparţinând creditorilor chirografari, fiind realizată astfel o investiţie 
semnificativă în capitalul social al societăţii. Conversia creanţelor în părţi sociale creează 
premisele, ulterior finalizării planului de reorganizare şi a plăţii creanţelor, unei eventuale 
recuperări a investiţiei, în condiţiile realizării de profit, sub formă de dividende.   

 Referitor la  categoria creantelor garantate, din care face parte  RAIFFEISEN BANK 
S.A. precizam faptul ca valoarea evaluata a garantiilor acestui creditor, conform evaluarii 
dispuse de  catre Curtea de Apel Brasov  este de 1.923.342 lei. Conform prevederilor Legii 
nr.85/2006, valoarea distribuirilor prin programul de plati in cadrul planului de reorganizare, 
la categoria creantelor garantate, poate fi maximum valoarea evaluata a garantiilor, diferenta 
urmand a fi distribuita in categoria creantelor chirografare. Prin programul de plati din cadrul 
prezentului plan de reorganizare, s-a prevazut distribuiri privind achitarea creantei, detinute de 
creditorul  RAIFFEISEN BANK SA in proportie de  100%, respectiv suma de 1.803.308 lei , 
adica integral valoarea cu care a fost inscrisa in tabelul creditorilor al S.C. LAKE 
DEVELOPMENT S.R.L. 

In ceea ce priveste categoria creantelor salariale, acestea nu au fost defavorizate cu 
urmand a se achita in proportie de 100%, iar cele bugetare, vor primi prin programul de 
distribuire 100 %  din creantele inregistrate.  Categoria creantelor  chirografare,  va beneficia 
de distribuiri in proportie de 7,36%. Plata creantelor salariale, si a celor bugetare are ca sursa 
de finantare sumele rezultate din incasarea clientilor restanti, iar pentru creantele chirografare 
au drept sursa de finantare, veniturile realizate din vanzarea locuintelor colective, ce urmeaza 
a se realiza pe terenul proprietatea debitoarei. 

Fata de cele menţionate mai sus, consideram ca planul de reorganizare prevede un 
tratament  echitabil al tuturor creditorilor, in sensul  ca nici o creanta nu primeste mai putin 
decat ar fi primit in cazul falimentului art. 101 alin (2). De asemenea planul stabileste acelasi 
tratament pentru fiecare creanta in cadrul unei categorii distincte si tine cont de ordinea de 
prioritate a fiecarei categorii de creante. 
  
 
CAPITOLUL IV 
OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE ŞI MĂSURILE ADECVATE 
PENTRU PUNEREA SA ÎN APLICARE 
 

4.1.1 Obiectivele planului de reorganizare 
 

Obiectivul fundamental al planului il constituie mentinerea activitatii firmei si 
achitarea intr-o proportie cat mai mare a pasivului din tabelul definitiv rectificat al obligatiilor 
debitoarei, conform art.123 punct 8 din Legea 85/2006, precum şi consolidarea şi majorarea 
capitalului social, prin conversia creanţelor chirografare în părţi sociale 

Premizele care stau la baza planului de reorganizare sunt : 
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4.1.1. Realizarea proiectului imobiliar 
 

Prin planul de reorganizare, S.C. LAKE DEVELOPMENT S.R.L. îşi propune sa 
dezvolte un proiect imobiliar de constructie a 18 case, conform schitei de reparcelare a unei 
parti din teren in suprafata de 4.644,62 mp.  

Terenul situat in cartierul Noua, str . Murelor f.n., constituit din 14 parcele, urmeaza a 
fi reparcelat partial, prin planul de reorganizare, in 6 loturi astfel: 

 
 
 
 

 Supr. Teren Case 
construite 

Mp 
construiti 

Perioda constructiei 

Lot 1 647,2 mp 3 case tip B 395,08 mp An 3 al planului de 
reorganizare 

Lot 2 561,2 mp 2 case tip A 354,06 mp An 3 al planului de 
reorganizare 

Lot 3 1.812,05 mp 2 case tip A 
4 Case tip B 

871,94 mp An 2 al planului de 
reorganizare 

Lot 4  549,09 mp 1 casa tip A 
1 casa tip B 

305,16 mp An 1 al planului de 
reorganizare 

Lot 5 567,53 mp 3 case tip B 395,08 mp An 3 al planului de 
reorganizare 

Lot 6 507,55 mp 2 case tip A 354,06 mp An 3 al planului de 
reorganizare 

Total 4.644,62 mp 18 case, din 
care : 
11 case tip B 
7 case tip A 
 

2.675,38 mp  

 
 
 
 In cele ce urmeaza prezentam mai jos lucrarile care vor fi desfasurate in fiecare an al 

planului.  
 

An 1  
In primele 2 trimestre se vor face lucrarile pregatitoare pentru constructie: 
 

A. Parcelarea terenului 
 
Prima etapă a realizării planului de reorganizare presupune demararea procedurii de 

reparcelare a porţiunii de teren destinată pentru constructia de case colective, în baza aprobării 
planului de reorganizare. Aceste lucrari presupun urmatoarele: 
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• “Actualizare Informatii Tehnice“ la Cartea Funciara pentru  pentru cele 14 
loturi; 

• Lotizarea parcelei nr.top 7000/1/3/12 in 2 loturi;  

•  “Documentatie Cadastrala Dezlipire“ pentru loturile care urmeaza a se 
folosi pentru constructia caselor; 

•  “Documentatie Cadastrala Alipire“ pentru loturile care urmeaza a se folosi 
pentru constructia caselor. 

De la depunerea primei documentatii cadastrale la Cartea Funciara se estimeaza un 
termen de 4 luni pana la obtinerea Documentatiei Cadastrale de Dezlipire.   

 
B. Obţinerea autorizaţiei de construire 
 

Concomitent cu lucrarile de parcelare, se vor incepe lucrarile pentru obtinerea 
autorizatiei de constructie care presupun urmatoarele:  

• Obtinerea Certificatului de Urbanism; 

• Intocmirea Proiectului in faza D.T.A.C. pentru Arhitectura structura si 
Instalatii; 

• Documentatie pentru obtinerea de avize si acorduri conform Certificat de 
Urbanism; 

• Obtinere Autorizatie de Constructie. 

Arhitectul estimeaza o perioada de 3 luni pentru obtinerea Autorizatiei de constructie.  
 
Dupa obtinerea Autorizatiei de Constructie se va incepe efectiv constructia pentru 

primele 2 case, pe lotul numarul 4. 
De asemenea se va incepe si o campanie de Marketing  a proiectului ce urmeaza a fi 

realizata pentru a face cunoscut proiectul pe piata brasoveana .  
 
 
 

An 2 
 

In anul 2 se vor desfasura lucrari de constructie ( sunt prezentate mai jos)  pentru 6 
case de pe lotul nr. 3. Initial se vor incheia  antecontracte pentru imobilele care urmeaza a se 
construi si dupa finalizarea constructiei incheierea de  contracte vanzare . 

 
An 3 

In anul 3 se vor desfasura lucrari de constructie ( sunt prezentate mai jos)  pentru 10 
case: lotul nr.1 - 3 case, lotul nr.2 – 2 case, lotul nr.5- 3 case , lotul nr.6 – 2 case. Incheierea 
initial de  antecontracte  si dupa finalizarea constructiei incheierea de  contracte vanzare . 
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Estimare costuri  
 
   Proiectare, avize , autorizatii  
 

1. Costuri premergatoare constructie ( lucrari topografice ,avize ,taxe )   
5.000 Eur 

2. Costuri predezvoltare   5.000 Eur 
3. Arhitecti  ( cost arhitect conform oferta S.C. DART PROIECT 

S.R.L. )   36.000 Eur 
4. Autorizatie constructie ( 1,05% din costul de constructie fara TVA )                     

10.419,3 Eur 
 

5. Consultanti  ( manager de proiect +diriginte santier / 800 Eur /luna )                                      
24.000 Eur 
 

6. Utilitati ( aducere utilitati pe amplasament )                                       
30.000 Eur 

7. Marketing                                           20.000 Eur 
8. Alte costuri neprevazute                     3.912,58 Eur   

      Total cheltuieli servicii                      134.331,88 Eur 
 
 

Lucrari constructie  
 
 Preturile de la lucrarile de constructie sunt luate din oferta de la S.C. 
DAMELECTROTERM V.B. S.R.L . si nu contin TVA:  
 

Casa tip A Suprafata construita total 177,03 mp  
Fundatii 9.760,13 Eur 
Structura beton  8.685,34 Eur 
Inchideri – zidarii si acoperis 9.840,58 Eur 
Finisaje interioare 8.959,35 Eur 
Tamplarie 4.740,91 Eur 
Finisaje exterioare 10.455,59 Eur 
Instalatii sanitare, termice 6.487,7 Eur 
Instalatii Electrice 2.684,56Eur 
Total pret constructie casa TIP A ( fara TVA )  62.183,2 Eur 
Pret constructie casa tip A/mp ( fara TVA) 351,26 /mp  

 
 

Casa tip B  Suprafata construita total 131,69 mp  
Fundatii 8.296,7 Eur 
Structura beton  5.776,06 Eur 
Inchideri – zidarii si acoperis 7.553,9 Eur 
Finisaje interioare 7.176,93 Eur 
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Tamplarie 3.262,74 Eur 
Finisaje exterioare 8.278,88 Eur 
Instalatii sanitare, termice 6.487,70 Eur 
Instalatii Electrice 2.684,56 Eur 
Total pret constructie casa TIP B ( fara TVA )  49.516,5 Eur 
Pret constructie casa tip B/mp ( fara TVA) 376 Eur /mp  

 
  
 Total pret constructie /mp :  
 Pret constructie casa tip A /mp : 351,26 Eur /mp  
 Pret constructie casa tip B/mp : 376 Eur /mp  
 Pret constructie /mp ( 351,28+376) /2 = 363,64 Eur / mp fara TVA 
      436,36 Eur cu TVA  
 Total cost constructie cu TVA : 2.675,38 mp *436,36 Eur = 1.167.428,82 Eur  
 Alte costuri neprevazute 2% ...................................................23.349 Eur  
       Total  1.190.777,39 Eur 
 
 TOTAL COST PROIECT ( servicii+constructie ) : 1.325.109,27 Eur. 
 
 
 Strategie valorificare prin vanzare 
 
 Conform datelor existente pe site-urile de imobiliare preturile de vanzare ale caselor 
pentru zona Noua  se situeaza intre 640 Eur si 1.460 Eur. Pentru vanzarea in conditii optime 
am considerat un pret unitar / mp de 970 Eur (TVA inclus ). Astfel pe toata constructia se vor 
obtine venituri totale de: 970 Eur *2.675,38 mp = 2.595,118,6 . 
 Ca surse de finantare  S.C. LAKE DEVELOPMENT S.R.L. are incheiat cu 
TRIBEACH HOLDINGS, LLC  un contract de finantare in suma de 345.000 Eur . Banii vor 
fi platiti in functie de necesitatile din fiecare an al planului. De asemenea sunt prevazute 
prevanzari de 10% .  
   
   

4.1.2. Majorarea capitalului social prin conversia creanţelor 
 

Cea de-a doua componentă a planului de reorganizare este prevăzută a se realiza la 
finalul planului de reorganizare, după plata integrală a creanţelor în condiţiile prezentului plan 
şi presupune majorarea capitalului social al societăţii debitoare prin conversia creanţelor certe, 
lichide şi exigibile în părţi sociale. Concepută ca operaţiune finală, la închiderea planului de 
reorganizare, majorarea capitalului social prin conversia creanţelor este condiţionată de plata 
creanţelor în cadrul procedurii şi de reuşita planului de reorganizare, aceasta fiind practic 
raţiunea pentru care urmează a fi implementată. Astfel, nefiind în prezenţa unei recuperări de 
creanţă prin plata în cadrul planului de reorganizare, ci doar a transformării titlului cu care 
investiţia ar urma să fie recuperată, participarea la capitalul social al debitoarei, permite nu 
doar redresarea societăţii, dar oferă şi perspectiva de recuperare a creanţelor, după închiderea 
planului de reorganizare, în condiţiile realizării profitului. 
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Operaţiunea de majorare a capitalului social prin conversia creanţelor certe, lichide şi 

exigibile în părţi sociale reprezintă o măsură  extrem de importantă pentru reabilitarea 
societăţii debitoare, care se constituie ca aport la capitalul social. Se realizează astfel o 
transformare a datoriilor actuale în active importante ale societăţii, care, în acest mod, va fi 
degrevată de împovărarea creanţelor şi îşi va putea desfăşura în continuare activitatea în 
condiţii optime, de echilibru financiar şi statutar.  
 

Prin operaţiunea de conversie a creanţelor în părţi sociale nu se realizează o plată a 
creanţelor în cadrul procedurii reorganizării, ci doar a transformării titlului cu care investiţia 
ar urma să fie recuperată, dar există însă perspective de recuperare a investiţiilor efectuate de 
creditorii chirografari, după închiderea planului de reorganizare şi reintroducerea societăţii în 
circuitul comercial, în eventualitatea realizării de profit, sub formă de dividende. Aceasta însă 
doar în condiţiile unei susţineri continue a activităţii societăţii debitoare şi a continuării 
activităţii acesteia după finalizarea planului de reorganizare. O recuperare imediată a acestei 
investiţii nu ar fi posibilă, fiind necesară o perioadă mai îndelungată în care societatea 
debitoare să poată finaliza şi valorifica întregul proiect imobiliar şi, eventual, să demareze şi 
noi proiecte.  

Creanţele ce urmează a fi constituite ca aport la capitalul social, prin conversia acestora 
în părţi sociale, sunt următoarele:  

- Creanta aparţinând Tribeach Holdings, LLC în valoarea de 20.274.769  RON  
- Creanta aparţinând lui Chitu Cornel în valoare de 1.273.197 RON (valoarea rezultată 

din diferenţa între valoarea înscrisă în tabelul de creanţe de 1.354.467 RON şi valoarea 
achitată prin planul de plăţi de 81.270 RON). 

- Creanta apartinand TSB Hotel,LLC in valoare de 258.871 RON(valoarea rezultată din 
diferenţa între valoarea înscrisă în tabelul de creanţe de 508.871 RON şi valoarea 
achitată prin planul de plăţi de 250.000 RON). 
 

 
Se va realiza astfel o majorare a capitalului social de la valoarea de 15.000 RON la 

valoarea de 21.821.837 RON, prin aportul în creanţe certe, lichide şi exigibile în valoare de 
21.806.837 RON, fiind împărţit în 2.182.184 părţi sociale, fiecare având o valoare nominală 
de 10 RON. Capitalul social în valoare de 21.821.837 RON se constituie din aporturi în bani 
în valoare de 15.000 RON şi aport în creanţe certe, lichide şi exigibile în valoare de 
21.806.837 RON.  
 
 Structura asociaţilor, după majorarea capitalului social prin conversia creanţelor certe, 
lichide şi exigibile în părţi sociale, va fi următoarea: 
 
1.Mitache Gabriel Jean deţine un număr de 30 parti sociale a câte 10 lei fiecare, numerotate 
de la 1 la 30 inclusiv, in valoare totala de 300 lei, reprezentând 0,0014% din capitalul social 
(aport în numerar de 300 RON); 
2. Stroie Adrian deţine un număr de 440 parti sociale a cate 10 lei fiecare, numerotate de la 31 
la 470 inclusiv, in valoare totala de 4.400 lei, reprezentând 0.0202% din capitalul social (aport 
în numerar de 4.400 RON); 
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3.Mooney James Joseph deţine un număr de 440 parti sociale a cate 10 lei fiecare, numerotate 
de la 471 la 910 inclusiv, in valoare totala de 4.400 lei, reprezentând 0.0202%  din capitalul 
social (aport în numerar de 4.400 RON); 
4.Fegan William Francis deţine un număr de 440 parti sociale a cate 10 lei fiecare, numerotate 
de la 911 la 1350 inclusiv, in valoare totala de 4.400 lei, reprezentând 0.0202%  din capitalul 
social (aport în numerar de 4.400 RON); 
5.Chitu Cornel Nicolae deţine un număr de 127.470 parti sociale a cate 10 lei fiecare, 
numerotate de la 1351 la 128.821 inclusiv, in valoarea totala de 1.274.697 lei, reprezentând 
5,8414% din capitalul social (aport în numerar de 1.500 RON şi aport în creanţe certe lichide 
şi exigibile în valoare de 1.273.197 RON); 
6.Tribeach Holdings, LLC, asociat nou, deţine un număr de 2.027.477 parti sociale a cate 10 
lei fiecare, numerotate de la 128.822 la 2.156.298 inclusiv, in valoare totala de 20.274.769 
RON, reprezentând 92,9105% din capitalul social (aport în creanţe certe, lichide şi exigibile 
în valoare de 20.274.769 RON); 
7.TSB Hotel, LLC , asociat nou detine un numar de 25.887 parti sociale a cate 10 lei fiecare, 
numerotate de la 2.156.299 la 2.182.184, in valoare totala de 258.871 RON , reprezentand 
1,1863% din capitalul social ( aport in creante certe, lichide si exigibile in valoare de 258.871 
RON).  
 
 

4.2 Măsurile adecvate pentru punerea în aplicare 
 

4.2.1 Conducerea activităţii societăţii  
 

Pentru realizarea obiectivelor planului de reorganizare se au in vedere mentinerea 
conducerii manageriale actuale si asigurarea de  personal  necesar, realizarii volumului de 
activitate propus. 

Pe parcursul reorganizarii, debitoarea va fi condusa de administratorul special, în 
persoana d-lui Mitache Jean Gabriel, cu domiciliul în Brasov, str. Lunga nr. 179 identificat cu 
C.I seria BV nr. 920807 sub supravegherea adminstratorului judiciar desemnat in conditiile 
legii. 
 

4.2.2 Susţinerea financiară a planului de reorganizare 
 

Resursele financiare pentru susţinerea planului de reorganizare se obţin din activele 
actuale ale societăţii debitoare, atragerea de noi resurse financiare şi valorificarea proiectului 
imobiliar astfel: 
  Pentru desfasurarea in bune conditii a planului de reorganizare, Tribeach Holdings, 
LLC va asigura pe parcurs sumele necesare dezvoltarii proiectului  pana la 345.000 Eur 
conform contract de imprumut anexat. Sunt prevazute si prevanzari in valoare de 10%.  
 In primul an se va incepe cu obtinerea autorizatiei de constructie de catre S.C. D ART 
PROIECT SRL conform oferta anexata   si cu serviciile de masuratori topografice si cadastru 
efectuate de catre S.C. DIGITOP S.R.L conform oferta anexata.  
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 De constructie se va ocupa DAMELECTROTERM V.B. S.R.L. conform oferta 
atasata. Costul total al constructie se ridica la 1.325.109,27 Eur. Veniturile totale care se vor 
obtine in urma vanzarii caselor  vor fi in suma de 2.595.118,6 Eur. 
  
 
 

4.2.3 Modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii 
 

La finalul perioadei de implementare a planului de reorganizare, după plata creanţelor în 
condiţiile prezentului plan, actul constitutiv al societăţii debitoare se va modifica pentru a 
reflecta noua structură a capitalului social, majorat prin conversia creanţelor certe, lichide şi 
exigibile, astfel cum este specificat la cap. 4.1.2 din prezentul plan de reorganizare.  
 
 
CAPITOLUL V 
PROGRAMUL DE PL ĂŢI CĂTRE CREDITORI 
 

5.1 Previziuni privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada planului de 
reorganizare. 

Bugetul de cheltuieli și venituri prognozat se prezintă după cum urmează: - vezi anexa 
nr.1 

Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar 
Fluxul de numerar previzionat generează numerar din exploatare și din incasare de 

creante, care acoperă partial debitele înscrise la masa credală si in totalitate debitele izvorâte 
în perioada de observație și pe cele aferente perioadei de reorganizare care stau la baza 
continuării activitații curente a debitoarei. 

In fiecarea an au fost estimate sumele  de incasat  din din vanzarea unor locuinte 
colective construite pe  loturile  de teren, rezultate in urma  parcelarii. Fluxul de numerar 
prognozat pentru perioada de reorganizare se prezintă  in anexa nr. 3. În prezenta previziune a 
sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza falimentului au fost avute în vedere valorile de 
lichidare determinate de către evaluarea patrimoniului. De asemenea, s-a luat in considerare 
suma de 149.975  lei reprezentand costuri aferente procedurii de lichidare. 

 
5.2 Distribuiri 
 
Distribuirile se fac conform programului de plăţi,  astfel cum se prezinta in anexa. 

Acesta a fost corelat cu proiecţia fluxului de numerar, fiind o imagine a capacităţii reale de 
plată a debitoarei a creanţelor înscrise la masa credală. 

Distribuirile preconizate respectă prevederile legii privind tratamentul corect şi 
echitabil al tuturor creanţelor, menţionând în mod expres tratamentul categoriilor de creanţe 
defavorizate. 
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5.3 Tratamentul creanţelor 
 
Conform art. 96 alin (2) din Legea 85/2006, planul stabileşte acelaşi tratament pentru 

fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care deţinătorul unei 
creanţe din categoria respectivă consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa. 

Având în vedere că prezentul plan îşi propune achitarea în parte a pasivului societăţii 
debitoare , categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate prin plan sunt următoare : 

• Categoria creanţelor garantate 

• Categoria creanţelor bugetare 
 

Categoriile de creanţe defavorizate prin plan - dintre cele 4 categorii de creanţe 
constituite prin plan,  sunt creantele salariale  si creantele chirografare. 

Distribuiri pe categorii de creanţe: 
Distribuirile către creditorul  garantat – se fac dupa un termen de gratie de trei 

trimestre, perioada in care se va realiza proiectul privind drumurile de acces, parcelarea si 
construirea primelor locuinte colective. Platile se vor face incepand cu trimestul al 4 lea pe 
masura vanzarii primelor doua locuinte , previzionand ca in trimestrele 5-8 se vor vinde cate 
sase locuinte  , iar in trimestrele 8-12  celelalte zece locuinte. Scoaterea la vanzare se va face 
potrivit art. 115-116 din Legea 85/2006,  pretul preconizat fiind de 808,33 euro + t.v.a./m.p. ( 
3.637,5 lei + t.v.a./m.p.). 

Distribuiri către creditorii salariati 
Creditorii salariați vor fi despăgubiți in proportie de 100%, din suma înscrisă în tabelul 

de creanțe, în primul an  de derulare a planului de reorganizare. Sursa de finantare o constituie  
incasarea creantelor. 

Distribuiri către creditorii  bugetari   
Creditorii bugetari vor fi despagubiti in totalitate in primele 4 trimestre de la 

confirmarea planului de reorganizare. 
Distribuiri  catre creditorii chirografari  
Creditorii chirografari sunt prevăzuți cu distribuiri in mod diferit in conditiile in care o 

parte din acesti creditori fac parte din acelasi grup de firme cu debitoarea insolventa si sunt 
aplicabile prevederile art.100 alin (5) din legea privind procedura insolventei („creditori care, 
direct sau indirect, controleaza, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul, 
insensul legislatiei de capital, pot participa la sedinta, dar pot vota cu privire la plan doar in 
cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului.”) astfel: 
Creantele chirografare vor primi 7,36% avand ca sursa de finantare  profitul net realizat din 
vanzarea de locuinte colective  ce se va face in  trimestul 12 de aplicare a planului. 
Distribuirea urmeaza a se face in anul III al planului, dupa plata integrala a creantei garantate. 

 
5.4 Programul de plată al creanţelor 
 
Programul de plăți este întocmit în conformitate cu prevederile art. 95 alin. 2 din 

Legea nr 85/2006. 
Anexele privind programul de plăți prezintă în mod detaliat plata tuturor creditorilor, 

pe fiecare trimestru din perioada de desfășurare a planului. 
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Conform Art. 3 alin 22 din Legea 85/2006, prin program de plată a creanţelor se 
înţelege tabelul de creanţe mentionat in planul de reorganizare, care cuprinde cuantumul 
sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul 
definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare. 

Acesta cuprinde cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv 
de creanţe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora, precum si termenele la care 
debitorul urmează să plătească aceste sume. 

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(5) din Legea 85/2006 plățile către 
creditori vor fi realizate după următoarele reguli: 

• obligatiile se vor efectua trimestrial în cuantumul prezentat în anexă; 
• obligatiile nascute dupa deschiderea procedurii instituite de leagea 85/2006 vor fi platite 

de catre debitoare incepand  cu anul II  al planului; 
Prima lună a fluxului de numerar și scadențarul de plată a datoriilor în cadrul planului 

de reorganizare se consideră luna urmatoare sentinței prin care planul de reorganizare se 
confirmă de către judecătorul sindic. 
Plățile se vor efectua conform programului de plată al creanțelor. 
 

5.5 Onorariul administratorului judiciar 
 

Remunerațiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin (2), art. 23, art. 24 și 
art. 98 alin (3) și a altor cheltuieli administrative, menționate în baza art. 102 alin (4) din 
Legea 85/2006, vor fi onorate după cum urmează: sub forma unui onorariu fix de 2.000 lei 
lunar  fara TVA pe perioada derularii planului de reorganizare si un onorariu de succes de 3 % 
din valoarea creantelor achitate. Alte plăți și onorarii precum și cheltuieli ocazionate de 
valorificarea bunurilor (daca este cazul), vor fi distribuite conform prevederilor legii. 
 
 
CAPITOLUL VI 
DURATA. MODIFICARE. DESC ĂRCAREA DE GESTIUNE  
 

6.1 Durata planului de reorganizare. 
 

Conform art. 95 alin 3 din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va întinde 
pe o perioadă de maxim 3 ani de zile. În condiţiile în care nu se vor identifica condiţii care să 
permită valorificarea activului în termenul propus, cu acordul a două treimi din creditorii 
aflaţi în sold după 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu încă 12 luni. 
 
 
 
 
 

6.2 Modificarea planului de reorganizare 
 

Conform art. 101 alin. (5) din Legea 85/2006, modificarea planului de reorganizare se 
poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot şi de confirmare 
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prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui sa 
fie aprobată de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor. 
 

Planul de reorganizarea va putea fi modificat în situaţia în care conditiile in care a fost 
propus planul de reorganizare nu mai corespund ipotezelor de calcul si previziune sau au fost 
identificate alte modalitati de stingere a creantelor ori surse de finantare. 
 

Modificarile propuse ce vor fi aduse planului de reorganizare vor fi prezentate 
creditorilor cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare  prevăzute de lege. 
 
 
 

6.3 Descărcarea de răspundere a debitorului 
 

Cu privire la răspunderea membrilor organelor de conducere şi respectiv descărcarea 
de răspundere, acţiunile privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale 
debitoarei pentru faptele prevazute la art. 138 din Legea 85/2006 se prescriu în termenul 
indicat explicit de legea insolvenţei. Administratorul judiciar a întocmit raportul privind 
cauzele care au condus la insolvenţa debitoarei, acest raport fiind analizat în Adunarea 
Creditorilor. Nu se impune atragerea răspunderii  administratorului sau a altui membru din 
conducerea societatii. 

Potrivit art.137 alin.2 din Legea nr.85/2006 „La data confirmării unui plan de 
reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le 
avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan. 
 
 
Ulterior finalizarii cu succes a planului de reorganiare, debitorul va fi descarcat de raspundere. 
 
 
 



31 
 

CAPITOLUL VII CONCLUZII 
 
Principala modalitate de realizare a scopului acestui plan – acoperirea pasivului 

societății, este reorganizarea debitorului, menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate 
consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. 
Astfel, este relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv 
necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare 
economică, şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a 
debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. 
 

În temeiul art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
prezentul plan de reorganizare este propus de debitoare în conformitate cu capacitățile reale 
de redresare a societății. 
 

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activităţii  LAKE 
DEVELOPMENT SRL, conform art. 94 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei au 
fost îndeplinite, după cum urmează: 

• În temeiul art. 94 alin (1) lit. a). din Legea 85/2006, „următoarele categorii de persoane 
vor putea propune un plan de reorganizare: debitorul, cu aprobarea adunării generale a 
actionarilor/asociatilor, în termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de 
creante, cu conditia formulării, potrivit art. 28, a intentiei de reorganizare, dacă 
procedura a fost declansată de acesta, si potrivit art. 33 alin. (6), în cazul în care 
procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori”; 
condițiile prevăzute mai sus sunt îndeplinite în totalitate, întrucât debitorul a depus 
documentația la care face referire art. 28 și a formulat intenția sa de reorganizare în 
cadrul cererii de deschidere a procedurii insolvenței; se menționează faptul că procedura 
insolvenței a fost declanșată la cererea debitorului; 

• Posibilitatea reorganizării a fost analizată şi formulată de către administratorul special si 
confirmata de administratorul judiciare  în raportul privind cauzele şi împrejurările care 
au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei LAKE DEVELOPMENT SRL, depus la 
dosarul cauzei in termenul 60 de zile de la data deschiderii procedurii; Tabelul definitiv 
de creanţe împotriva  debitoarei a fost afişat la data de 28.03.2016 

• Debitorul nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 

• Nici societatea şi nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost 
condamnat definitiv pentru nici una dintre infracţiunile prevăzute de art. 94 alin. 4 din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

• Planul prevede ca metodă de reorganizare restructurarea si continuarea activităţii  LAKE 
DEVELOPMENT SRL in vederea maximizarii veniturilor din incasarea creantelor 
comerciale de la partenerii sai, precum şi reabilitarea şi consolidarea societăţii prin 
majorarea capitalului social prin conversia creanţelor certe, lichide şi exigibile în părţi 
sociale si respecta prevederile art. 94 alin (3)2 din lege. potrivit caruia “Planul va putea 
să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor 
bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare” 
Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară al LAKE 
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DEVELOPMENT SRL sunt cele prevăzute de art. 95 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 

 
Termenul de executare a Planului de reorganizare  este de 36 de luni de la data 

confirmării acestuia, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile legii. 
Creanţele care nu sunt defavorizate sunt cele garantate și cele bugetare. 
Categoriile de creanţe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare potrivit legii sunt 

categoria creanţelor chirografare. Creantele chirografare  sunt defavorizate , vor primi prin 
plan 7,36%. De asemenea, la finalul planului de reorganizare, după plata creanţelor, se va 
realiza majorarea capitalului social al societăţii debitoare, prin aport în creanţe certe, lichide şi 
exigibile, fiind o măsură extrem de importantă pentru reabilitarea societăţii. 

Strategia de reorganizare pornește de la capacitatea debitoarei de a se transforma într-o 
societate solvabilă, de la avantajele reorganizării față de o eventuală situație de faliment. 
Fiecare categorie defavorizată de creanţe este supusă unui tratament corect şi echitabil prin 
plan, adica nici o creanţă nu va primi mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului si nici o 
categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea 
totală a creanţei sale. 

Platile se vor efectua trimestrial, conform programului de plăți. Programul de plată a 
creanţelor este prezentat în Anexa.6 

Valoarea creanțelor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma aprobării 
planului de reorganizare este de  3.686.746,9 lei, reprezentând  14,46 % din totalul datoriilor 
înscrise la masa credala de 25.493.685,03 lei, la care se vor adăuga creanțele curente din 
perioada de observație. 
 Simularea falimentului prezintă achitarea a doar  1.293.736 lei reprezentand 5,07 % 
din totalul datoriilor inscrise la masa credala si mai mult , in acest caz se vor acoperi „0 % 
„din valoarea creantelor chirografare fata de 7,36 % cat ar fi platita in caz de reorganizare. 
Astfel derularea planului de reorganizare va îndestula creditorii într-o măsură mai mare decât 
în cazul falimentului. 
 Date fiind concluziile Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă, debitoarea va fi descărcată de răspundere, în temeiul art. 95 alin. 
5 lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
 Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obţinute în ipoteza falimentului cu 
cele prevazute a fi distribuite prin plan este prezentată  in continutul planului . 
 Având în vedere faptul că activitatea desfășurată de către societate, chiar și în ipoteza 
restructurării acesteia nu poate genera resursele financiare destinate acoperirii tuturor 
categoriilor de creanțe, datorită cuantumului acestora, prin prezentul plan se propune 
efectuarea de distribuiri cu diminuări ale unor categorii de creanțe. 
 Această modalitate de tratament a unor categorii este echitabilă, în condițiile în care o 
eventuală procedură de faliment a societății presupune cheltuieli suplimentare cu derularea 
procedurii și are în final același rezultat, respectiv nerecuperarea niciunei sume de către 
categoriile reduse prin plan. 
 

Planul propune o formă de îndestulare  superioară față de ipoteza falimentului: 
Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi obtinute în procedura falimentului 

este prezentata in  continutul planului. Controlul strict al aplicării prezentului plan şi 
monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de către factorii menţionaţi în cuprinsul 
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Anexa 1 

 
 
 

Previzionarea veniturilor ce urmeaza a se realiza 
din activitatea   de productie 

 
RON 

 
  

Explicatii  : 

primul an de 
aplicare al 

planului  de 
reorganizare 

al doilea an de 
aplicare al 

planului  de 
reorganizare 

al treilea  an 
de aplicare al 
planului  de 
reorganizare 

1 Venituri din productia proprie    

2 
Venituri exceptionale ( din 
valorificari case colective) 

1.332.023,4 3.806.018,1 6.539.992,2 

3 Alte venituri    

4 Total venituri :rd(1+2+3+4) 1.332.023,4 3.806.018,1 6.539.992,2 

5 Cheltuieli impozite si taxe 77.581,64 290.424,38 538.253,09 

6 
Alte cheltuieli de exploatare 
(Cost vanzare) 

33.300,59 95.150,48 163.499,81 

7 Cheltuieli cu personalul    

8 Amortizare    

9 Ch.  exceptionale   
(constructive case colective) 

880.404,1 1.968.323,82 3.146.975,2 

10 
Alte cheltuieli (chirii, telefon, 
utilitati onorariu adm.judiciar  
dob. imprumut etc.) 

112.080,26 222.925,24 343.515 

11 
Total cheltuieli 
:rd(6+7+8+9+10+11) 

1.103.366,59 2.576.823,92 4.192.243,12 

12 Profit  brut : ( rd.4 – rd.11) 228.656,81 1.229.194,18 2.347.749,08 
13 Impozit profit      
14 Profit net  228.656,81 1.229.194,18 2.347.749,08 
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Anexa 2 

 
 

Fluxul financiar estimat 
pentru perioada  celor 36 luni 

RON 
 

  Specificatie An I An II An III 

1 Venituri  (incasari totale)  1.332.023,4 3.806.018,1 6.539.992,2 

2 
Ch.de productie totale 
exclusiv amortizarea  si 
cheltuiel exceptionale 

   

3 Amortizare ,     
4 Ch. financiare  si exceptionale      
I Profit inaintea impozitarii    
1 Impozit pe profit *    

2 Profit net    
3 Amortizarea      
  Cheltuieli exceptionale     

II 
Flux de numerar net din 
exploatare 

 104.669,7 944.091,3 

1 Numerar existent  1.205   
2 Incasari creante      
 Imprumut asociati 747.201,76 1.486.172,3 1.552.004,64 
III Total flux de numerar brut  2.080.430,16 5.396.860,1 9.034.143,14 
  Iesiri :    
1 Taxe  77.581,64 290.424,38 538.253,09 

2 
Alte cheltuieli de exploatare 
(Cost vanzare) 

33.300,59 95.150,48 163.499,81 

  
Alte cheltuieli (chirii, telefon, 
utilitati onorariu adm.judiciar  
dob. imprumut etc.) 

112.080,26 222.925,24 343.515 

3 
Rambursari creante din 
tabelul definitiv 

125.192,11 389.771,96 3.251.782,84 

 
Plata c.v.lucrarilor de 
constructive  

880.404,1 1.968.323,82 3.146.975,2 

 Restituire imprumut asociati 747.201,76 1.486.172,3 1.552.004,64 
IV Total iesiri numerar 1.975.760,46 4.452.768,78 8.996.030,58 

V Flux de numerar net 104.669,7 944.091,3 38.112,56 
  Cash-flow net cumulate 104.669,7 944.091,3 38.112,56 
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Anexa  
 

G R A F I C 
de esalonare a rambursarii datoriilor restante  pe perioada 

de aplicare a planului 
 

RON 

Nr. 
crt. 

 
DENUMIRE 
CREDITOR 

creanta 
totala ce 

urmeaza a se 
achita 

Din care 
 

Anul I 
 

Anul II 
 

Anul III 

1 
RAIFFEISEN 
BANK S.A. 

1.803.308  
118.107,11 389.711,96 1.295.488,93 

2 Salariati 2.280 2.280   

3 

Directia Generala  
Regionala a  Finant 
Publice  Bv. 1.048 1.048   

4 
Consiliul Local 
Brasov  3.757 3.757   

 TSB Hotel,LLC 250.000   250.000 

5 
Tribeach Krakov 
Sp. Zoo 113.891,9   113.891,9 

6 
Fegan  Management 
LLC 1.431.192   1.431.192 

7 Chitu Cornel  81.270   81.270 

8 TOTAL 3.686.746,9    

9 

Achitarea lucrarilor 
ocazionate de 
construirea caselor 
colective 5.995.703,12 880.404,1 1.968.323,82 3.146.975,2 

10 

Alte obligatii 
curente ( obtinere 
autorizatii 
construire , 
organizare santier ) 1.876.730,49 222.962,49 608.500,1 1.045.268 

 Total general : 11.559.180,54 1.228.558,7 2.966.535,8 7.364.086,03 
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Anexa  
 
 
 
 
 

G R A F I C 
de esalonare a rambursarii datoriilor restante 

pe perioada  primului an de aplicare a planului ( trim. 1-4 ) 
 

 
RON 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CREDITOR Creante 
totale ANUL 

I 

Din care 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

1 RAIFFEISEN BANK S.A. 118.107,11    118.107,11 
2 Salariati 2.280    2.280 

3 

Directia Generala  
Regionala a  Finant Publice  
Bv. 1.048    1.048 

4 Consiliul Local Brasov  3.757    3.757 
5 Tribeach Holdings,LLC      
6 Tribeach Krakow Sp. Zoo      
7 Fegan Management       
8 Chitu Cornel      
9 TOTAL: 125.192,11     

10 

Achitarea lucrarilor 
ocazionate de construirea 
caselor colective 880.404,1 52.750 94.670,53 260.033,12 472.950,45 

11 

Alte obligatii curente ( 
taxe, cost 
vanzare,dob.imprumut ) 222.962,49    222.962,49 

   T O T A L  GENERAL : 1.228.558,7 52.750 94.670,53 260.033,12 821.105,05 
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Anexa  

 
 

 
 

G R A F I C 
de esalonare a rambursarii datoriilor restante 

pe perioada  celui  de al doilea an de aplicare a planului (trim 5-8 ) 
 

 
RON 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CREDITOR Creante 
totale ANUL 

II 

Din care 
TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 

1 RAIFFEISEN BANK S.A. 389.711,96    389.711,96 
2 Salariati      

3 

Directia Generala  
Regionala a  Finant Publice  
Bv.      

4 Consiliul Local Brasov       
5 Tribeach Holdings,LLC      
6 Tribeach Krakow Sp. Zoo      
7 Fegan Management       
8 Chitu Cornel      
9 TOTAL: 389.711,96     

10 

Achitarea lucrarilor 
ocazionate de construirea 
caselor colective 1.968.323,82 492.080,96 492.080,96 492.080,96 492.080,96 

11 

Alte obligatii curente ( 
taxe, cost 
vanzare,dob.imprumut ) 608.500,1    608.500,1 

   T O T A L  GENERAL : 2.966.535,88 492.080,96 492.080,96 492.080,96 1.490.293,02 
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Anexa  
 
 
 

 
 

G R A F I C 
de esalonare a rambursarii datoriilor restante 

pe perioada  celui de al treilea  an de aplicare a planului (trim. 9-12 ) 
 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CREDITOR Creante 
totale ANUL 

III 

Din care 
TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 

1 RAIFFEISEN BANK S.A. 1.295.488,93    1.295.488,93 
2 Salariati      

3 

Directia Generala  
Regionala a  Finant Publice  
Bv.      

4 Consiliul Local Brasov       
5 TSB Hotel,LLC 250.000    250.000 
6 Tribeach Krakow Sp. Zoo 113.891,9    113.891,9 
7 Fegan Management  1.431.192    1.431.192 
8 Chitu Cornel 81.270    81.270 
9 TOTAL: 3.171.782,84     

10 

Achitarea lucrarilor 
ocazionate de construirea 
caselor colective 3.146.975,2 786.743,8 786.743,8 786.743,8 786.743,8 

11 

Alte obligatii curente ( 
taxe, cost 
vanzare,dob.imprumut ) 1.045.268    1.045.268 

   T O T A L  GENERAL : 7.364.086,04 786.743,8 786.743,8 786.743,8 5.003.854,63 
      
      
      

 
 


