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Societatea MECANICA CODLEA S.A. 

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov 

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190 

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea 

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991 

 

RAPORT ANUAL 

AL ADMINISTRATORULUI UNIC 

AL SOCIETATII MECANICA CODLEA S.A. 

 

 

Raport anual conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 

Pentru exercitiul financiar: 2019 

Denumirea societatii comerciale: MECANICA CODLEA S.A. 

Sediul social: Codlea, str. Rampei, nr. 1, jud. Brasov 

Nr. tel/fax: 0268-254200; 0268-254190 

Cod de inregistrare fiscala: RO 1122928 

Numar de ordine la Registrul Comertului Brasov: J08/ 37/1991 

Înregistrare la O.E.V.M. cu Certificatul nr.885/21.08.2006 

Clasa, tipul, numărul şi principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 

- Clasa : Acţiuni 

- Tipul: Acţiuni nominative 

- Numărul : 74.200.875 

- Caracteristici:  

 valoare nominală: 0,10 lei; 

 drept de vot: 1 acţiune = 1 vot; 

 drept de plată a dividendelor. 

Piata reglementata pe care s-au tranzactionat valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de  

tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti 

Capitalul social subscris si varsat:    7.420.087,50 lei 

 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: 

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII 

 

a) Societatea MECANICA CODLEA SA este persoana juridica romana, cu capital privat,  

avand forma juridica de societate pe actiuni. 

Obiectul principal de activitate “Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si 

exploatari forestiere” – cod CAEN  2830 cod dupa care a functionat pana in luna august 2008 

cand activitatea de productie a incetat, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. De la 

acea data societatea functioneaza in baza codurilor secundare din care exemplificam: 

“Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” – cod CAEN 6820 

“Comercializarea energiei electrice” – cod CAEN 3514 

“Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte” – cod CAEN 3523 

b) Societatea s-a infiintat in baza legii 15/1990, pri Hotararea Guvernului nr. 1254/04.12.1990. 

c) Societatea nu detine filiale sau societati controlate, nu au fost efectuate fuziuni. Societatea a 

parcurs in perioada 2004-2007 procedura de reorganizare judiciara, conform prevederilor legii 

http://www.mecod.ro/
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85/2005, pe care a incheiat-o cu succes, confirmata prin sentinta civila nr. 352 pronuntata de 

Tribunalul Brasov la 16.05.2007. 

 

d) In anul 2019 nu au avut loc vanzari de active. 

 S-a incasat in baza promisiuunii de vanzare asupra terenului – baza sportiva in suprafata de 

34.481,11 mp (incheiata in 2018), 4 rate in suma totala de 100.000 Eur – 475.145 lei, 

urmand ca transferul de proprietate sa se efectueze dupa incasarea integral a pretului – 

iunie 2021. 

      

1.1. Elemente de evaluare generala 

In exercitiul financiar 2019 s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare: 

a) Profit net:                                   409.891 lei; 

b) venituri totale:                         2.661.364 lei; 

c) cifra de afaceri:                        1.963.475 lei; 

d) export:                                                   0 lei;  

e) cheltuieli (totale):                     2.225.284 lei;  

f) impozit venit                                 26.189 lei; 

g) % de piata detinut:                         neevaluat 

h) Lichiditate curenta:                               16,31                   

- disponibilitati:              3.551.743 lei 

i) Evolutia indicatorilor de lichiditate: 

Indicator/An 2015 2016 2017 2018 2019 

Lichiditate generala 14,51 14,18 36,58 4,43 16,31 

Lichiditate imediata 14,21 13,93 36,25 4,36 16,09 

Atat lichiditatea generala cat si lichiditatea imediata au crescut semnificativ fata de anul precedent, 

datorita cresterii disponibilitatilor societatii. 

 

1.2.    Evaluarea nivelului tehnic al societatii 

a) Descrierea principalelor tehnologii detinute de societate 

 

Echipamentele tehnologice detinute de societate, au fost masini unelte universale si agregate 

specializate clasice, puse in functiune in perioada anilor 1974 – 1983, organizate ca linii tehnologice 

specializate in productia de piese, ansamble si subansamble de tractoare si masini agricole. 

Ca urmare a Hotararii AGA din august 2008 societatea si-a incetat activitatea de productie, 

mijloacele fixe de natura utilajelor, instalatilor tehnologice, etc – fiind transferate in conturile de 

stocuri si destinate vanzarii. 

b) Descrierea principalelor produse - servicii ale societatii 

 

Principalele produse oferite pietei sunt produse ramase pe stocul societatii, cum ar fi: 

 piese schimb pentru automobile si tractoare de productie romaneasca; 

In urma analizei stocului de produse finite, materii prime, materiale, obiecte de inventar , Adunarea 

Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie a aprobat declasarea si valorificarea acestor 

stocuri, la cel mai bun pret optenabil. 

 societatea ofera spatii industriale si de depozitare pentru inchiriere, furnizand in acelasi timp, 

utilitatile necesare pentru diferite activitati industriale. Printre chiriasii care se mentin de mai 

multi ani in portofoliul nostru mentionam: 

 Dekofilm Romania SRL 

 Vega Chemicals SRL 

 Triago Trading SRL 

 Vodafone Romania SRL 
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 Root Technique SRL 

  

c) Veniturile realizate in anul 2019 au urmatoarea structura: 

 66,00 % venituri realizate in urma derularii contractelor de inchiriere in suma de   

              1.824.734 lei; 

 21,98% venituri obtinute din refacturarea utilitatilor catre chiriasi in suma de  607.562  

              lei; 

   0,19% venituri realizate din vanzarea marfurilor – 5.167 lei; 

   4,83 % venituri realizate din prestari servicii – 133.573 lei; 

   3,73% venituri realizate din anularea ajustarilor de depreciere – 103.234 lei; 

   1,72 % venituri din dobanzi prin rascumpararea fondurilor de investitii – 47.656 lei; 

   1,55% alte venituri. 

 

Veniturile enumerate mai sus sunt realizate exclusiv pe piata interna. 

1.3    Evaluarea activitatii de vanzare 

Evolutia  vanzarilor de stocuri de marfuri de natura materiilor prime, materiale, produse finite si  

utilaje ramase pe stocul societatii se prezinta astfel: 

0

10000

20000

30000

40000

50000

2016 2017 2018 2019

Evolutia vanzarilor de stocuri de natura 
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In evolutia vanzarilor, pe parcursul exercitiului financiar 2019, se disting mai multe grupe de 

venituri provenite din: 

 vanzari de produse finite, materii prime materiale aflate pe stoc – in valoare de 2.562 lei 

grupa care s-a caracterizat printr-o cifra de afaceri medie de 213 lei lunar, fiind in scadere fata 

de vanzarile anului 2018 si fata de prevedrile BVC. 

 vanzari de utilaje ramase disponibile in urma incetarii activitatii de productie in suma de 

2.605 lei, valoare care este sub previziunile din buget – 10.000 lei, si sub realizarile din anul 

precedent datorita faptului au ramasa pe stoc utilaje foarte vechi si greu de valorificat.  

 inchirierea cladirilor si terenurilor din patrimoniu – in valoare de 1.824.734 lei, nivel ce se 

situeaza sub cel prevazut la inceputul anului in buget si anume – 2.040.000 lei, dar si in 

scadere fata de realizarile anului precedent, cauza fiind rezilierea contractului de inchiriere cu 

firma Rolem incepand cu 19.09.2019.   

 refacturarea utilitatilor catre chiriasii existenti in suma de 607.562 lei, valoare care se 

situeaza sub nivelul estimate la inceputl anului si asta datorandu-se incetarii activitatii de 

productie a firmei Rolem incepand cu luna aprilie 2019, acest chirias fiind pana la acea data 

cel mai mare consumator. 

 facturarea contravalorii lucrarilor de distributie energie electrica catre SC ICCO Energ 

SRL Brasov legate de activitatea de furnizare a energiei electrice in suma de 133.573 lei. 
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 venituri din anularea ajustarilor de depreciere in suma totala de 103.234 lei, suma 

provenita din: anularea ajustarilor de depreciere pentru stocul de marfuri vandut – 5.734 lei,  

anularea ajustarilor pentru imobilizarile financiare – 4 rate incasate in cadrul Planului de 

Reorganizare a societatii Organe de Asamblare – 97.500 lei. 

 venituri financiare inregistrate in urma rascumpararii fondurilor de investitii de la BRD 

Codlea  - 47.656 lei. 

 alte venituri, bonificatia incasata pentru plata cu anticipatie a taxelor locale – 32.116 lei, 

refacturarea impozitului pe teren – baza sportive, promis spre vanzare, suma de 10.483 lei. 

 

Lista utilajelor vandute in cursul anului 2019, este urmatoarea:  

Nr. 

Crt. 

Denumire Valoarea 

contabila 

ramasa 

Valoarea de 

vanzare – lei - 

1 Instalatie sudura ISM 0 2.605 

 Total  0 2.605 

 

1.4    Evaluarea activitatii privind managementul riscului 

Raportat la specificul activitatii actuale a societatii si a principalei surse de venituri, domeniul cel 

mai importanta de risc il reprezinta evolutia pietei inchirierilor, atat sub aspectul pretului cat si a 

raportului dintre cerere si oferta.  

 

a) La data de 31.12.2019 societatea avea in derulare urmatoarele contracte de inchiriere: 

Nr. 

Crt. 

Denumire chirias Valoare contract lunar 

(EUR) 

1. Dekofilm Romania SRL 5.300,00 

2. Root Technique SRL 1.531,35 

3. Global Tehnic SRL 917,53 

4. Triago Trading SRL 3.197,68 

5. Vega Chemicals SRL 1.280,40 

6. Vodafone Romania SA 360,00 

7. Color Prod Codlea SRL 300,00 

8. Ramisdeco SRL 130,54 

9. Mihaescu I.I. 148,85 

10. Mihaescu Daniel 145,60 

11. Team GMG SRL 40,50 

12. Strong Trans SRL 63,00 

13. Aprecom SRL 120,90 

14. PFA Florean Daniel 33,60 

15. Mediterana Import-Export SRL 9,00 

16. Mecena SRL 36,00 

17. Mavi M.V. Rent SRL 819,00 

18. Jais Design SRL 50,40 

19. ATD RO Transport SRL 177,40 

20. Zeiden Nutriment SRL 537,46 

21. BCA Carmen Mihaescu 39,20 

22. Caffee Valmi SRL 159,82 

23. Bordean Ioan 26,80 

24. Auto Crest Cusai SRL-D 707,60 

25. Tevi Mob Expert SRL-D 70,84 

26. I.I. Bordean George 41,86 

27. Fergamo Set SRL 66,50 
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28. T&C Construct SRL 260,00 

29. Protectmar SRL 148,74 

30. Extreme Route SRL 296,54 

31. Adimun Expert Metal SRL 125,40 

32. Freunde Express SRL 134,40 

33. Quantum Credit IFN 25,50 

34. Telekom Romania  300,00 

35. Cirstea Nicolae 26,40 

36. Porancea Invest SRL  219,80 

37. Anirolf SRL 80,00 

38. Mufi Com SRL 381,00 

39. APPC Fast Auto Services SRL 120,00 

40. Amadcon 21 SRL 196,57 

41. Tehno Distcom SRL 810,00 

42. Robeto Com SRL 17,00 

43. Rojub Wood SRL 222,75 

44. Metavian Cod Expert SRL 79,20 

45. Vaduva Catalin 45,36 

46. Craciun Alexandru 19,80 

47. Modzeiden SRL 23,75 

48. Midori Estate SRL 13,20 

49. Ramis Tech SRL 1.135,12 

50. Atanasiu Trading SRL 96,48 

51. Transbus SA 28,50 

52. Fluid Processing SRL 92,50 

53. Triago Engineering SRL 92,50 

54. CNC Advanced SRL 78,50 

55. Euro Trans Route SRL 168,00 

56. Indart Svigo SRL 207,90 

 TOTAL 21.756,74 

 

b) Pe parcursul anului 2019 au fost reziliate urmatoarele contracte de inchiriere: 

- Triago Trading SRL – chirie lunara 185,00 EURO 

- Porance Invest SRL –  chirie lunara 78,50 EURO 

- Auto Crest Cusai SRL – chirie lunara 99,00 EURO 

- Fergamo Set SRL – chirie lunara 47,50 EURO 

- NBHX Rolem SRL – chirie lunara 14.818,37 EURO 

- Idea Style SRL – chirie lunara 118,80 EURO 

- Eral Grup SRL – chirie lunara 96,48 EURO 

- Glogal Tehnic CMT SRL – chirie lunara 375,35 EURO 

 

TOTAL           15.819,00 EURO/luna 

 

c) Deasemenea pe parcursul anului 2019 au fost incheiate noi contracte de inchiriere, dupa 

cum urmeaza: 

- Triago Trading SRL – chirie lunara 1.419,00 EURO 

- Indart Svigo SRL – chirie lunara 207,90 EURO 

- Triago Enginerring SRL – chirie lunara 92,50 EURO 

- Euro Trans Route SRL  – chirie lunara 168,00 EURO 

- Fluid Processing SRL – chirie lunara 92,50 EURO 

- Transbus SA – chirie lunara 28,50 EURO 
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- Mediteran Import-Export SRL – chirie lunara 39,24 EURO 

- CNC Advanced SRL – chirie lunara 78,50 EURO 

- Mufi Com SRL – chirie lunara 99,00 EURO 

- Atanasiu Trading SRL – chirie lunara 96,48 EURO 

- Fergamo Set SRL – chirie lunara 66,50 EURO 

 

TOTAL                   2.387,12 EURO/luna 

Rezulta ca, valoarea contractelor reziliate depasseste valoarea contractelor de inchiriere nou 

incheiate. 

La data intocmirii prezentului raport, nu avem informatii din care sa reiasa elemente de risc major, 

cu privire la intentia de reziliere a unor contracte pe parcursul anului 2020. 

Indicatorii de risc financiar: 

- Rata indatorarii                1,88%   

- lichiditate curenta                16,31 

- lichiditate imediata     16,09 

Rezulta ca din punct de vedere financiar societatea are o situatie stabila, cu risc minor, indicatorii 

fiind in crestere fata de valorile inregistrate in 2018. 

Gradul de concentrare al clientilor. 

Cifra de afaceri realizata de societate, care la nivelul anului 2019 a atins valoarea de 1.963.477 lei. 

Veniturile din chirii reprezinta 92,93% din cifra de afaceri. Principalul chirias NBXH Rolem SRL 

Codlea – fiind singurul client ce depasea 30% din veniturile din chirii a reziliat contractual de 

inchiriere incepand cu data de 19.09.2019.  

In contiunare societatea deruleaza contracte de inchiriere, principalii chiriasi fiind: SC Dekofilm 

Romania SRL,SC Triago Trading SRL, SC Root Technique SRL, SC Mavi MV Rent SRL, SC 

Tehno Distcom SRL, SC Ramis Tech SRL.  

Dependenta de principalii furnizori. 

Societatea nu este dependenta de anumiti furnizori – ex. furnizori materii prime, materiale – 

categoria de furnizori fiind alcatuita din furnizorii de utilitati – SC ICCO Energ SRL – pentru 

energia electrica, Engie Romania – pentru gazul metan si SC NYPD One SRL – pentru asigurarea 

pazei pe teritoriul societatii. 

Intensitatea competitiei. 

Intensitatea competitiei este mare, orasul Codlea fiind foarte apropiat de Brasov, unde oferta pentru 

spatii de inchiriat este mare. Pentru Codlea cererea pentru inchirierea de spatii industrial este redusa. 

 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII 

 

Pe parcursul exercitiului financiar 2019 societatea nu a facut achizitii de active si nici nu a instrainat 

active. Am inregistrat totusi o crestere de valoare la activul “Celula Inalta Tensiune” cu suma de 

59.200 lei, ca urmare a lucrarilor de modernizare si reparative capitala.  

Societatea este amplasata pe un teren in suprafata de 77.351,17 mp din care 43.501 mp reprezinta 

suprafata construita ( cladiri industriale si cladiri administrative). Suprafata desfasurata a 

constructiilor este de 47.488 mp. 

Suprafata totala inchiriata este de 12.078,89 mp din care: 

-   9.757,14 mp – constructii industriale 

-   2.321,75 mp – platforme betonate 

Diferenta dintre suprafata desfasurata – constructii de 47.488 mp si suprafata inchiriata – constructii 

de 9.754,14 mp este de 37.733,86 mp si se compune din: 
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   4.223,24 mp – constructii care nu se pot inchiria 

 12.446,89 mp – constructii greu de inchiriat 

 21.062,73 mp – constructii disponibile pentru inchiriat. 

Cladiri – constructii care nu se pot inchiria: 

- Depozit Oxigen – 90 mp 

- Post Trafo Jenti – 23,5 mp 

- Statie generator acetilena – 84 mp 

- Centrala Termica – 351 mp 

- Statie conexiuni si post trafo – 127,82 mp 

- Centrala Termica si post trafo – 82,70 mp 

- Cladire energetica trafo 2 – 306,30 mp 

- Statia Compresoare – 292,50 mp 

- Magazie si depozite (Sopron metallic demont. Rulmenti) – 1.807,27 mp – in acest spatiu sunt 

depozitate materialele si produsele care se afla pe stocul societatii. 

- Pavilion Administrativ – 959 mp, care reprezinta parterul unde se afla arhiva tehnica, arhiva 

societatii si birourile ocupate de angajatii societatii. 

- Cabina poarta 1 si 2 – 83,15 mp 

- Magazie zidari – 16 mp – este post pentru firma de paza 

Total – 4.223,24 mp. 

Cladiri – constructii greu de inchiriat: 

       -     Hala Presaj –    1.875,75 mp 

             -     Hala Debitari – 1.137,75 mp 

In aceste hale se gasesc utilaje aflate in dotarea acestora si care nu au fost inca vandute: 

ghilotina, prese 63 tf, prese 250 tf, prese 315 tf, presa 630 tf. Aceste utilaje, pe langa faptul ca 

sunt greu vandabile, mai au si fundatii - (3,5 m adancime, 4 m lungime, 2 m latime). Dupa 

vanzarea acestor utilaje pardoseala halelor trebuie refacuta. 

- Hala Prelucrari – Strungarie – 6.918 mp. Aceasta hala prezinta urmatoarele 

dezavantaje: 

 Inaltimea halei este de doar 6 m 

 Nu dispune de poduri rulante. 

- Anexa Tehnico sociala Scularie – parter – 393,47 mp. In acest spatiu sunt depozitate 

utilaje foarte greu vandabile, cum ar fi: 

 Masina de gaurit in coordonate tip SIP – 2 bucati 

- Anexa Tehnico sociala – Casa calitatii parter si etaj – 577,30 mp. In acest spatiu se 

afla fosta centrala telefonica a societatii, birourile celor care lucrau la serviciul de 

control al calitatii. Aceste tipuri de spatii nu au fost agreate de cei care au fost 

interesati de inchirieri. 

- Anexa sociala de la Hala Masini Agricole etaj I si II – 1.006 mp. In aceste spatii au 

fost serviciile de aprovizionare, sindicatul si vestiare pentru angajati. 

- Anexa Tehnico sociala Hala Vopsitorie etaj I + II + III – 538,62 mp. In aceste spatii 

au fost Laboratoarele chimice, birourile Mecanicului Sef. 

Inconvenientele pe care le prezinta anexele tehnico sociale care au intre unu si trei nivele sunt legate 

de faptul ca la etaj nu se pot monta utilaje grele si nici nu se pot depozita materiale cu greutate mare.  

Cladirile si terenurile detinute de societatea nu sunt grevate de sarcini. 
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3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

 

3.1. Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata: Sistemul alternativ de 

tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbolul de piata fiind MEOY.  In 

cursul anului 2019 s-au efectuat pe piata 29 tranzactii cu un volum de 168.330 actiuni, cu o 

valoare de tranzactionare totala de 12.599,12 lei, respectiv un pret mediu de tranzactionare de 

0,0748 lei/actiune, aferent unei valori nominale de 0,10 lei/actiune. Valoarea actiunilor a 

inregistrat o crestere de 28% pe parcursul anului. 

3.2. In anul 2019 societatea a distribuit dividende actionarilor, in suma totala de 376.939 lei, iar in 

anul 2020 societatea poate distribui profitul net realizat sub forma de dividende acesta fiind la 

dispozitia actionarilor, acestia stabilind destinatia acestuia, conform prevederilor legale.   

 

4. INFORMATII PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA 

4.1. Administrarea si conducerea societatii 

 

Societatea a fost administrata in sistem unitar si in deplina concordanta cu obiectivele unei bune 

guvernante corporative, a transparentei informatiei corporative relevante, a protectiei actionarilor si a 

altor categorii de persoane interesate, precum si a unei functionari eficiente pe piata. Gestionarea 

societatii a fost asigurata de catre Administratorul Unic desemnat de Adunarea Generala a 

Actionarilor – dl. Pascanu Ioan. 

Pascanu Ioan 

Administrator Unic 

Nascut: 16.07.1952 Bistra, jud. Mures 

Domiciliul: Brasov 

Licentiat in economie al Universitatii Babes-Bolyai Cluj Napoca Facultatea de Stiinte Economice – 

promotia 1976. 

A ocupat in perioada 1976-1986 functia de contabil sef la Intreprinderea Hidromecanica Brasov, in 

perioada 1986-1994 functia de sef birou, director adjunct la ONT Carpati Brasov, in perioada 1995-

2014 a fost angajat la SIF Transilvania SA Brasov, Directia Management de Portofoliu. 

Detine calitatea de administrator la urmatoarele societati: 

- Turism Tusnad SA  

Din 08.10.2007 detine calitatea de administrator al Mecanica Codlea SA.  

4.2. Atributiile si responsabilitatile Administratorului Unic 

 

Principalele atributii si responsabilitati ale Administratorului Unic sunt stabilite prin lege, Actul 

Constitutiv al societatii si Contractul de Administrare. 

 Administratorul unic isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de 

afaceri ale societatii, calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor C.N.V.M., daca 

este cazul, la care are acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului, cat si pentru o 

perioada de trei ani dupa incetarea acestuia. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a 

confidentialitatii informatiilor, comunicarile si informatiile facute de catre administrator, catre 

actionarul care i-a propus in aceasta calitate. 

 Administratorul unic incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata 

stabilita de adunarea generala a actionarilor. 

 Administratorul unic se obliga fata de societate si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa 

cunoasca prevederile actelor constitutive, ale societatii, cu toate modificarile si completarile 

ulterioare, prevederile Legii societatilor comerciale, ale Legii pietei de capital, prevederile 

Codului civil, ale celui Comercial referitoare la contractul de mandat precum si legislatia 

economico-financiara aplicabila in materie.  
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 Administratorul unic este dator ca, inainte de fiecare sedinta, sa se informeze exact asupra 

problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, 

luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte. 

 Administratorul unic este dator sa participe la toate  sedintele, sa-si expuna parerea in mod clar 

asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze „pentru” sau „contra” luarii unei 

anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara 

si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele societatii pe care o administreaza si 

cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, 

si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta. 

 In caz de absenta de la oricare sedinta, administratorul unic este dator sa se informeze la 

urmatoarea sedinta, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, 

procedand in consecinta. 

 Administratorul unic se obliga sa ceara ca in fiecare sedinta sa se prezinte de catre directorul/ 

directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativa a societatii, la situatia si evolutia 

indicatorilor economici, in principal al acelora in raport cu care se apreciza performanta 

administratorului precum si cu privire la modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile 

adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor catre actionari si sa 

urmareasca (controleze chiar prin sondaj) modul in care sunt aduse la indeplinire. 

 Administratorul unic participa, putand avea si opinii, la elaborarea raportului anual de gestiune al 

societatii precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin 

acest contract. 

 Administratorul unic, ca mandatar cu reprezentare a societatii si ca mandatar fara reprezentare a 

actionarilor care l-a numit are obligatia de a decide (obligatie de mijloace), pe baza analizei 

rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai potrivite si eficiente masuri pentru 

realizarea obiectului de activitate al societatii, in conditii de eficienta sporita si indeplinirea 

criteriilor de performanta. 

 Administratoru unic isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse 

la dispozitie de catre societate, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea 

prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor.  

 Administratorul unic participa la toate adunarile generale ale societatii.  

 Administratorul unic formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul 

anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii. 

 Administratorul unic se angajaza sa denunte auditorului financiar, dupa caz, la domiciliul 

acestora si la sediul societatii orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a 

hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, directori executivi, ori actionari, de care va fi luat 

la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract. 

 Administratorul unic isi indeplineste personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul 

societatii si se angajeaza sa-si exercite aceasta calitate fara incalcarea interdictiilor legale privind 

incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la 

cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea mandatului. 

 In cazul in care adunarea generala a actionarilor ii va incredinta administratorului unic dreptul de 

a reprezenta societatea, acesta este obligat sa-si depuna specimenul de semnatura la registrul 

comertului, in conditiile legii si sa nu-si substitue un tert, in indeplinirea mandatului, fara 

aprobarea societatii. 

 In cazul in care, in cadrul societatii, s-au delegat competentele de conducere catre unul sau mai 

multi directori administratorul unic reprezinta societatea in raporturile cu acestia.  

 Administratorul unic informezaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori va 

lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori 

contrara intereselor legitime ale acestui actionar. 

 In cazul in care administratorul unic va avea direct sau indirect un interes contrar celui al 

societatii, intr-o anumita operatiune, este obligat sa instiinteze de acest lucru pe auditorul 

financiar si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.  
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 Administratorul unic poate propune sa convoace Adunarea General a Actionarilor ori de cate ori 

apreciaza ca este necesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna 

functionare a societatii. 

 Administratorul unic semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii 

fiecarei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat. 

 Administratorul unic da socoteala societatii, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului 

incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor, la incetarea acestuia din orice cauze. 

 Administratorul unic va repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare 

a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de 

culpa simpla. 

Toate atributiile Consiliului de Administratie sunt transferate ca atributii ale Administratorului Unic. 

4.3. Activitatea Administratorului Unic in 2019 

Administratorul Unic convoaca sedinte ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni. 

Convocarile pentru sedinte cuprind locul unde se va tine sedinta, data si ora, precum si proiectul 

ordinii de zi. 

La fiecare sedinta se intocmeste un proces-verbal care cuprinde numele particpantilor, ordinea 

deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. 

In 2019, au avut loc 8 sedinte ale Administratorului Unic si deciziile au fost luate de catre acesta. 

In cadrul sedintelor cu Administratorul Unic este informat, cu regularitate, cu privire la starea 

activelor si a contractelor de inchiriere, situatia economica, situatia juridica si modul de indeplinire a 

deciziilor luate anterior.  

4.4. Remunerarea Administratorului Unic 

Remuneraţia lunară a Administratorului Unic, este de 2 ori salariul mediu brut realizat pe societate în 

exerciţiul financiar anterior, conform prevederilor Actului Constitutiv. 

4.5. Conducerea executiva 

Administratorul Unic deleagă o parte din atribuţiile de conducere a societaţii unuia sau mai multor 

directori, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director şi societate vor fi 

guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societăţii de către administratorul 

unic desemnat în acest scop de către adunarea generala a actionarilor. 

Pe parcursul anului 2019 conducerea executiva a fost asigurata de directorul societatii dl. Ursu 

Nicolae in baza Contractului de Mandat nr. 4063/08.08.2008, cu actele aditionale aferente inregistrat 

la Oficiul Registrului Comertului sub acelasi numar. Actualul mandat al directorului societatii expira 

la data de 31.12.2020. 

Directorul societatii 

Ursu Nicolae 

Director 

Nascut: 05.10.1955 Breaza, jud. Prahova 

Domiciliul: Codlea 

Absolvent al Facultatii de Automobile Pitesti – promotia 1981 - subinginer. 

Din 1981 este incadrat la societatea Mecanica Codlea SA in diferite functii: tehnolog, sef sectie, 

director productie, director general. 

Din 08.08.2008 detine calitatea de director al Mecanica Codlea SA. 

4.6. Atributiile si responsabilitatiile conducerii executive 

Directorul este responsabil cu luarea tuturor masurilor necesare conducerii societatii, in limitele 

obiectului de activitate si cu respectarea competentelor pe care legea sau actul constitutiv le rezerva 
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exclusiv Administratorului Unic si Adunarii Generale a Actionarilor. 

Directorul este investit cu toate competentele de a actiona in numele societatii si de a o reprezenta in 

relatiile cu tertii, in orice circumstanta legata de activitatile pe care le coordoneaza, cu respectarea 

dispozitiilor legale, ale Actului Constitutiv si ale contractelor incheiate cu societatea. 

4.7. Situatia actiunilor detinute de Administratorul Unic si membrii conducerii 

executive: 

 

Numele si prenumele Numar de actiuni 

PASCANU IOAN 0 

URSU NICOLAE 37.950 

Total 37.950 

4.8. Drepturile actionarilor 

Societatea Mecanica Codlea respecta drepturile actionarilor sai si asigura acestora un tratament egal. 

- Dreptul la vot 

Orice actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de 

a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profiturilor, 

precum si alte drepturi recunoscute de lege. 

- Dreptul la dividende 

Fiecare actiune a societatii detinuta de actionar la data de inregistrare (stabilita conform 

reglementarilor specific si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor) confera acestuia dreptul de 

a beneficia de dividend pentru exercitiul financiar anterior, in cuantumul si conditiile stabilite de 

Adunarea Generala a Actionarilor. 

- Dreptul la informare 

Societatea asigura actionarilor sai accesul la informatiile relevante, astfel incat acestia sa-si exercite 

toate drepturile intr-o maniera echitabila. Strategia societatii in materie de comunicare are la baza 

principia precum: 

 Egalitatea accesului la informatii pentru toti actionarii si disponibilitatea 

imediata a informatiilor relevante 

 Respectarea termenelor in materie de publicare a rezultatelor 

 Transparenta si coerenta informatiilor furnizate. 

Informatiile relevante cu privire la intrunirile Adunarii Generale a Actionarilor, la actul constitutiv al 

societatii, precum si cele cu privire la administrarea si conducerea societatii sunt afisate si pe site-ul 

societatii www.mecod.ro. 

4.9. Conflictele de interese 

In 2019 nu au fost identificate conflicte de interese intre Administratorul Unic, conducerea executiva 

si interesele societatii. 

Principalele obligatii respectate de Administratorul Unic si conducerea executiva impuse la nivelul 

societatii pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese sunt: 

 Obligatia de a actiona numai in interesul societatii si de a lua decizii fara a 

se lasa influentati de eventuale interese proprii care pot aparea in activitate. 

 Obligatia de a pastra confidentialitatea asupra oricaror fapte, date sau 

informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii responsabilitatilor 

si inteleg ca nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvalui nici in timpul 

activitatii si nici dupa incetarea acesteia. 

 Obligatia de a instiinta Administratorul Unic si pe auditori cu privire la orice 

operatiune in care are direct sau indirect, interese contrare intereslor 

http://www.mecod.ro/
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societatii si de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la acea 

operatiune. 

4.10. Tratamentul aplicabil tranzactiilor cu entitati afiliate 

Societatea nu a avut pe parcursul anului 2019 relatii comerciale sau alte tranzactii cu entitati afiliate. 

Auditul in societate 

Auditul financiar statutar este asigurat de catre firma SC Art Expert SRL Brasov, firma nu a efectuat 

şi alte servicii pentru societatea noastră. 

Auditul intern este asigurat de SC Acon Audit SRL Ploiesti. 

 

5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA  

 

Evolutia situatiei patrimoniale a societatii in perioada 2017 – 2019 este urmatoarea: 

Nr.crt. Elemente de bilant 2017 2018 2019 

A Active imobilizate 9.694.241 9.225.163 8.847.977 

 Imobilizari necorporale 0 0 0 

 Imobilizari corporale 8.900.517 8.588.939 8.439.253 

 Imobilizari financiare 793.724 636.224 408.724 

B Active circulante 6.571.418 3.590.459 3.904.884 

 Stocuri  60.365 55.772 52.141 

 Creante  634.294 583.363 301.000 

 Disponibilitati  5.876.759 2.951.324 3.551.743 

 Total active 16.195.659 12.815.622 12.752.861 

C Cheltuieli inreg. in avans 10.352 11.308 10.681 

D Datorii  179.638 810.944 239.458 

 Datorii comerciale 135.603 143.438 45.528 

 Datorii catre actionari 0 640.625 146.080 

 Datorii catre personal  0 0 0 

 Datorii catre buget si alte 44.035 26.881 47.850 

E Venituri inreg. in avans 0 466.135 941.280 

F TOTAL ACTIV MINUS 

DATORII 16.096.373 11.549.851 11.582.804 

G Capital social 12.366.813 7.420.088 7.420.088 

H Rezerve  3.719.244 3.620.386 3.520.639 

 Rezerve din reevaluare 3.385.347 3.263.683 3.142.132 

 Alte rezerve 333.897 356.703 378.507 

I Rezultat reportat 239.315 +131.980 +253.991 

J Rezultatul exercitiului +266.743 +400.203 +409.891 

K Repartizarea profitului 17.112 22.803 21.804 

L TOTAL CAPITALURI 16.096.373 11.549.851 11.582.804 
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Din analiza informatiilor prezentate mai sus rezulta ca in exercitiul financiar al anului 2019 au avut 

loc urmatoarele evolutii semnificative: 

 Activele imobilizate – valoarea acestora inregistreaza o scadere de 377.186 lei fata de valorile 

inregistrate in 2018, scadere datorandu-se urmatoarele inregistrari: 

- Incasarea a 4 rate din cadrul Planului de Reorganizare al societatii Organe de 

Asamblare in valoare totala de 325.000 lei; 

- Inregistrarea amortizarii anuale asupra activelor din patrimoniu – 211.752 lei; 

- Majorarea valorii unui activ prin reparatia capitala a acestuia – 59.200 lei; 

- Anularea ajustarilor de depreciere pentru sumele incasate in valoare totala de 97.500 

lei. 

 

 Activele circulante – inregistreaza o crestere in suma de 314.425 lei fata de aceeasi perioada a 

anului trecut, aceasta bazandu-se pe cresterea disponibilitatilor care au fost plasate in fondurile 

de investitii la BRD Codlea si BCR Codlea, dar si a reducerii creantelor de incasat. Structura 

activelor circulante este: 

- Stocurile inregistreaza o scadere de 3.631 lei, scadere care se bazeaza pe vanzarea de 

stocuri din acest an, in special de cel ala stocurilor de marfuri de natura materiilor 

prime, materiale, cat si cel al utilajelor ramase in patrimoniu.  

- Creantele scad fata de nivelul anului precedent – 282.363 lei, sold al creantelor care 

este dat de facturile curente ce societatea le are de incasat. 

Disponibilitatile cresc fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 600.419 lei.  

 

 Cheltuielile inregistrate in avans – in suma de 10.681 lei - reprezinta: 

- valoare asigurarilor la hale, asigurare CASCO auto, asigurarile administratorului si 

directorului, precum si abonamente de diverse publicatii pentru anul 2020. 

 

 Datoriile societatii scad semnificativ fata de aceeasi perioada a anului trecut cu suma de 571.486 

lei. Datoriile inregistrate sunt datorii curente aferente in principal lunii decembrie 2019 si care se 

vor achita in prima luna a lui 2020. 

- Pe componente situatia datoriilor este urmatoarea: 

Datorii comerciale  - 45.528 lei – reprezentand datorii catre furnizori – curente 

Datorii catre actionari – 146.080 lei – reprezentand diferenta de virat pentru 

reducerea capitalului social si a dividendelor distribuite 

Datorii catre buget si alte datorii – 47.850 lei – datoriile lunii decembrie care s-au 

achitat in ianuarie 2020.   

 

 Venituri inregistrate in avans – in suma de 941.280 lei, reprezinta arvuna si ratele incasate de 

la cumparatorul terenului – baza sportiva, transferul de proprietate efectiv se va realiza la 

incasare integrala a contravalorii acestuia – termenul asumat in Antecontractul de Vanzare este 

iunie 2021. 

 

 Capitalurile proprii cresc cu 32.953 lei, crestere care se datoreaza profitului mai mare 

inregistrat cat si a rezervelor contituite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

6. ANALIZA REALIZARII PREVEDERILOR BUGETULUI DE VENITURI SI 

CHELTUIELI PE ANUL 2019 

 

Situatia contului de profit si pierdere comparativ cu realizarile anului 2018, precum si cu prevederile 

BVC pentru 2019 este redata sintetic in tabelul de mai jos:   

Denumire indicator Realizat 

2018 

Prevazut 

BVC 2019 

Realizat 

2019 

Variatie % 

- BVC 

Cifra de afaceri 2.174.590 2.197.600 1.963.475 89,35 

Venituri totale, din care: 3.673.737 3.337.600 2.764.598 82,83 

      Venituri din vanzari produse 7.390 3.600 2.562 71,17 

      Venituri din chirii 2.011.738 2.040.000 1.824.734 89,45 

      Alte venituri din exploatare 1.400.047 1.284.000 789.472 61,49 

      Venituri din vanzare active - utilaje 70.881 10.000 2.605 26,05 

      Venituri financiare 183.681 0 145.225  

Cheltuieli totale, din care 3.217.617 3.094.200 2.328.518 75,25 

       Cheltuieli materiale 10.022 9.600 9.733 101,39 

       Cheltuieli utilitati 271.441 278.900 184.929 66,31 

       Utilitati chiriasi 1.026.314 1.140.000 606.923 53,24 

       Cheltuieli cu personalul 485.057 506.500 522.907 103,24 

       Cheltuieli protocol si reclama 7.432 6.000 5.778 96,30 

       Cheltuieli cu amortizare si ajustari   

        pentru depreciere 

410.963 221.000 211.752 95,82 

       Alte cheltuieli de exploatare 1.006.388 932.200 786.497 84,37 

       Cheltuieli financiare 0 0 0  

Rezultat din exploatare +272.439 +243.400 +290.856 119,50 

Rezultat financiar +183.681 0 +145.224  

Rezultatul exercitiului +456.120 +243.400 +436.080 179,16 

Diferenta dintre TOTAL VENITURI (2.764.598) si TOTAL CHELTUIELI (2.328.518) reflectate in 

situatia de mai sus, comparativ cu TOTAL VENITURI (2.661.364) si TOTAL CHELTUIELI 

(2.225.284) inregistrate in Formularul 20 al Situatiilor Finanaciare Anuale, rezulta din inregistrarile 

din contul de venituri din ajustari pentru deprecierea activelor din activitatea de exploatare si 

ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor financiare. 

Analizand cele prezentate mai sus facem urmatoarele mentiuni: 

VENITURI: 

- Veniturile din vanzari de produse inregistreaza o scadere cu 1.038 lei, fata de 

prevederile BVC, datorita valorificarii reduse de marfuri de natura materiilor prime, 

materiale, produse finite ramase in stoc. 

- Veniturile din chirii sunt sub nivelul prevazut in BVC pe acest an cu 215.266 lei 

reducere cauzata in totalitate de rezilierea contractului cu firma Rolem, societatea 

pierzand pe ultimele luni din an aprox. 236.000 lei numai din acest contract. 

Incepand cu data de 19.09.2019, la initiativa chiriasului SC NBHX Rolem SRL, se 

reziliaza Contractul de Locatiune nr. 76/30.04.2009. 

Prin plecarea acestui chirias incepand cu trim. IV 2019, valoarea veniturilor din chirii  

a scazut cu aprox. 70.100 lei/lunar, efectul total pe anul 2019 fiind de aprox 236.000 

lei. 

Pentru a diminua impactul negativ asupra Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul  

2019 am intreprins urmatoarele masuri: 

- Am redus cheltuielile cu firma de paza pe platforma societatii prin desfiintarea 

unui post de paza. In acest fel cheltuielile cu firma de paza, incepand cu luna iulie 

2019 s-au redus cu aprox. 12.000 lei/lunar. 

- Firma Rolem era alimentata cu energie electrica din doua transformatoare. 

Incepand cu luna mai 2019 am oprit un post de transformare. Economia la 
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cheltuielile cu energia electrica incepand cu luna iunie 2019 a fost de aprox. 5.000 

lei/lunar. 

- Am intensificat activitatea de publicitate in vederea inchirierii acestui spatiu si a 

celorlalte spatii disponibile pentru inchiriere. 

- Categoria “alte venituri din exploatare” inregistreaza o nerealizare in suma de 

494.528 lei, componenta acestei categorii fiind urmatoarea: 

 Venituri din refacturarea utilitatilor catre chiriasi in suma de 607.562 lei, o 

nerealizare fata de prevederile BVC cu 532.438 lei datorita incetarii 

activitatii de productie si implicit al consumului de catre firma Rolem inca 

din luna aprilie 2019, reducere care o regasim si in partea de cheltuieli; 

 Venituri din anularea ajustarilor pentru depreciere pentru: 

- stocul de marfa vandut pe parcursul anului – 5.734 lei; 

      Veniturile din aceasta categorie nu au fost prevazute initial in BVC. 

 Venituri realizate si neprevazute in BVC sunt cele de natura bonificatiei 

pentru plata cu anticipatie a taxelor locale – 32.116 lei; 

 Veniturile realizate din derularea contractului de distributie a energie 

electrice cu societatea ICCO Energ, in suma totala de 133.573 lei sunt sub 

nivelul prevazut cu suma de 10.427 lei; 

 Venituri din refacturarea impozitului pe teren incasat de la cumparatorul 

terenului de sport in suma de 10.483 lei. 

- Venituri din vanzari active – inregistram suma de 2.605 lei cu 7.395 mai putin 

decat am prevazut initial, datorita cererii foarte reduse din acest an. 

- Veniturile financiare – valoare inregistrata este compusa din: 

 Valoare pozitiva a unitatilor de fond rascumparate din fondurilor Simfonia 

de la BRD pentru achitarea dividendelor – 47.656 lei; 

 Anularea ajustarilor de depreciere a imobilizarilor financiare in urma 

incasarii pe parcursul anului a 4 rate din Planul de Reorganizare a societatii 

Organe de Asamblare Brasov – 97.500 lei. 

 

CHELTUIELI: 

 Cheltuielile privind consumul de utilitati inregistrat pe parcursul anului se situeaza sub 

nivelul preconizat cu suma de 93.971 – 33,69%, datorita masurilor intreprinse in societate 

prin scoaterea din functiune a unui consummator, odata cu incetarea activitatii de productie a 

firmei Rolem. Tot aici sunt incluse si costurile pentru apa pluviala, pentru anul 2019 

societatea platind 47.597 lei; 

 Cheltuielile privind consumul de utilitati al chiriasilor sunt sub nivelul prevazut in buget 

cu suma de 533.077 lei, nivel scazut datorita incetarii consumului de catre firma Rolem, 

incepand cu aprilie 2019; 

 Cheltuielile privind personalul sunt peste limitele prevazute in buget cu 3,24%; 

 Alte cheltuieli din exploatare inregistreaza o valoare totala de 786.497 lei, cu 145.703 lei 

sub prevederile BVC. 

Structura cheltuielor de la aceasta categorie este: 

-     Cheltuieli privind descarcarea din gestiune a marfurilor vandute in suma de    

       15.309 lei; 

-     Cheltuieli cu reparatiile in suma de 31.431 lei cu 131.569 lei sub nivelul prevazut,  

datorita renuntarii la refacerea hidroizolatiei la hala inchiriata de Rolem, chirias care   

a renuntat la contract; 

-     Cheltuieli cu prestatiile externe sunt sub nivelul estimate in BVC cu suma de 

40.742, iar pe component situatia se prezinta astfel: 

- cheltuieli cu tarife achitate la Depozitarul Central pentru reducerea 

capitalului social si distribuirii de dividende  – 4.990 lei - neestimate; 

- cheltuieli cu efectuarea analizelor la apa potabila – 1.900 lei; 



 16 

- cheltuieli cu tariful auditorului financiar – aferent anului 2018 – 

6.000 lei; 

- cheltuieli cu firma de paza redus cu contravaloarea unui post 

incepand cu 01.07.2019 – 74.400 lei; 

- cheltuieli cu impozite si taxe – in suma totala de 311.665 lei – conform prevederilor 

BVC; 

- cheltuieli cu sponsorizarea, in suma de 5.000 lei. Acestea au fost acordate conform 

prevederilor legale in vigoare, in limita a 0,5% din cifra de afaceri si 20% din 

impozitul pe profit datorat. Valoarea astfel determinata a fost dedusa din impozitul 

pe profit datorat bugetului de stat.  

- cheltuieli cu depagubiri in suma de 18.679 lei, reprezinta contravaloarea unor 

cheltuieli ce urmeaaza a fi efectuate pentru acoperirea pagubelor si a cheltuielilor de 

judecata pentru un proces ce societatea l-a pierdut in instanta.  

In urma unor fenomene meteo extreme o parte a acoperisului nostru a cazut peste 

acoperisul unui vecin, deteriorandu-l. acesta ne-a actionat in instant cerand daune, iar 

instanta i-a dat dreptate. 

 

Analizand datele inregistrate in contul de profit si pierdere la finele anului 2019, precum si 

rezultatul brut inregistrat de +436.080 lei, acesta se situeaza peste nivelul prevazut in BVC 2019, 

impozitul pe venit fiind de 26.189 lei, sub nivelul estimat cu suma 46.000 lei, astfel profitul net la 

finele anului este de 409.891 lei cu 207,64% peste nivelul prevazut. 

 

7.  REPARTIZAREA PROFITULUI NET 

       Propunerea pentru repartizarea profitului net realizat in anul 2019 este: 

- constituirea de rezerve legale obligatorii –     21.804,01 lei; 

- repartizarea de dividende actionarilor –        388.087,17 lei. 

 

8.    LUCRARILE DE INVESTITII REALIZATE IN ANUL2019 

Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate lucrari de investitii, sub forma de reparatie capitala a unui 

activ – Celula de Inalta tensiune – in suma de 59.200 lei, aceasta fiind prima celula ce trebuia adusa 

la parametrii normali, urmand ca pe parcursul anului 2020 sa se efectueze aceleasi lucrari la inca 2 

celule. Pe parcursul anului societatea a realizat lucrari de reparatii si intretinere a activelor detinute, 

cum ar fi: verificarea instalatiilor de gaz metan, a traformatoarelor de energie electrica, refacerea 

unor hidroizolatii ale halelor. 

  

 9.     OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL2020 

Pentru exercitiul financiar 2020 ne propunem urmatoarele obiective: 

 realizarea Programului de Investitii aprobat de AGA. 

 mentinerea in stare buna a activelor corporale in vederea cresterii suprafetei 

spatiilor inchiriate si implicit a veniturilor din aceasta sursa.  

 conservarea si valorificarea mijloacelor de productie (utilaje, instalatii), prin 

licitatie publica, la cel mai bun pret; 

 valorificare stocurilor ramase de produse finite, materii prime si materiale; 

 

9.    SITUATIA LITIGIILOR 

Prezentata in anexa. 

 

Administrator Unic 

 

Ec. Ioan Pascanu 
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ANEXA LA RAPORTUL DE ADMINISTRARE 

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA 

2019 
 

 

Indi-

cativ 

Prevederi ce trebuie respectate Respecta Nu respecta 

sau respecta 

partial 

Motivul pentru neconformitate 

A1 Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de 

referință cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea 

conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului. 

DA    

A2 Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții 

executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la 

cunostinta Consiliului inainte de numire și pe perioada mandatului.  

 

DA    

A3 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legatura cu 

un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de 

vot. Această obligație se referă la orice fel de legatura care poate afecta poziția membrului cu 

privire la chestiuni decise de Consiliu.  

 

DA  Soc. Mecanica Codlea SA este administrata de un 

administrator unic, conform actului contitutiv si 

hotararii AGEA/2017. 

A4 Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui . 

Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului.  

 

DA  Numar sedinte - 8 

A 5  Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta 

cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele: 

 NU Societatea nua are contract cu un Consultant Autorizat 

A 5.1 Peroana de legatura cu Consultantul Autorizat  NU  

A 5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate 

ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel 

incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat. 

 NU  

A 5.3 Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe 

care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-I 

revin. 

 NU  

A 5.4 Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in 

cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat. 

 NU  

B1 Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% DA  Societatea nu detine filiale. 

http://www.mecod.ro/


 

 

 
sau mai mult din activele nete ale societatii, conformcelei mai recente raportari financiare, sa fie 

aprobata de Consiliu. 

B2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separate ( departamentul 

de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente care va 

raporta Consiliului, ia, in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.  

 

DA   

C1 Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor 

Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a 

bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile 

pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. 

 

DA   

D1 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului 

larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile 

impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune 

dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de 

interes pentru investitori, inclusiv:  

 

DA   

D1.1 Principalele regulamente ale societatii: actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor 

statutare 

DA   

D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare;  

 

DA   

D1.3 Rapoartele curente și rapoartele periodice  DA   

D1.4 Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; 

hotărârile adunarilor generale;  

DA   

D1.5 Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente 

care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand 

termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni;  

 

DA   

D1.6 Alte informatiide natura extraordinara care ar trebui facute publice: 

anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea / 

reinoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker. 

 NU  

D.1.7 Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicate 

acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane 

care are capacitatea de a fuirniza la cerere informatiile corespunzatoare 

DA   



 

 

 
D2 O societate trebuie sa aiba adoptata o politică de dividend a societatii ca un set de directii 

referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe 

pagina de internet a societății.  

 

 PARTIAL Se va implementa pe parcursul anului 2020 

D3 O societate trebuie sa aiba adoptata o politică cu privire la prognoze si daca acestea vor fi 

furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizează 

determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (așa numitele 

ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelo. 

Daca sunt publicate, prognozelel vor fi parte a rapoartelor  anuale, semestriale sau trimestriale. 

Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.  

 

DA   

D4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita 

participarea unui numar cat mai mare de actionari. 

DA   

D5 Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la 

principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, 

profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.  

 

 PARTIAL Rapoarte disponibile numai in limba romana 

D6 O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta tefefonica cu analisti si invesitoti, in 

fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu 

investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respective intalniri/conferinte 

telefonice. 

 

DA   

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR UNIC 

EC. IOAN PASCANU 
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                           NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

                                                                              2019 

 

    Nota 1 

    Active imobilizate 

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

    A - Sold la începutul exerciţiului financiar 

    B - Sold la sfârşitul exerciţiului financiar 

                                - lei - 

Denumirea 

elementului 

de 

imobilizare*) 

Valoarea bruta **) 

Ajustări de valoare***) 

(amortizări şi ajustări 

pentru depreciere sau 

pierdere de valoare) 

 A 
Creşteri 

****) 

Cedari 

transferuri 

si alte 

reduceri 

B A 

Ajustări 

înregistrate 

în cursul 

exerciţiului 

financiar 

Reduceri 

sau 

reluarii 

B 

 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 

Imobilizari 

necorporale 
71.535 0 0 71.535 71.535 0 0 71.535 

Imobilizari 

corporale 
10.052.961 62.066 0 10.115.027 1.434.824 211.752 0 1.646.576 

Imobilizari 

financiare 
908.891 0 325.000 583.891 301.864 0 97.500 204.364 

Total  11.033.387 62.066 325.00 10.770.453 1.808.223 211.752 97.500 1.922.474 

 

 

 In categoria de “Active imobilizate” pe parcursul anului 2019 au avut loc urmatoarele inregistrari, pe 

langa inregistrarea amortizarii anuale: 

 

- Categoria “Imobilizari corporale” - majorarea valorii unui activ – “Celula inalta tensiune” – prin 

reparatia capitala a acestuia; 

- Categoria “Imobilizari financiare” societatea a incasat 4 rate din Planul de Reorganizare al societatii 

Organe de Asamblare SA, plan care prevede rambursarea datoriilor pe o perioada de 3 ani. Odata cu 

incasarea s-a inregistrat si anularea deprecierilor aferente proportional cu sumele incasate. 
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2 

 

    Nota 2 

    Ajustari pentru depreciere 
 

Denumirea 

Ajustarii pentru 

depreciere 

Sold la începutul 

exerciţiului 

financiar 

Transferuri**) Sold la sfârşitul  

exerciţiului 

financiar 
în cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Ajustari pentru 

deprecierea 

imobilizarilor corporale 

29.197 0 0 29.197 

Ajustari pentru 

deprecierea creantelor 
94.929 0 0 94.929 

Ajustari pentru 

deprecierea stocului de 

marfuri de natura 

materiilor prime, 

materialelor, pieselor de 

schimb, obiectelor de 

inventar, ambalajelor 

68.511 0 4.132 64.379 

Ajustari pentru 

deprecierea stocului de 

marfuri de natura 

produselor finite 

77.512 0 1.602 75.910 

Ajustari pentru 

deprecierea SDV-urilor 
57.486 0 0 57.486 

Ajustari pentru 

deprecierea debitorilor 

diversi 

3.968 0 0 3.968 

Ajustari pentru pierdea 

de valoare a sumelor 

datorate de entitati 

afiliate 

272.667 0 97.500 175.167 

Total  604.270 0 103.234 501.036 

   

Modificarile inregistrate pe parcursul anului 2019 sunt urmatoarele: 

  - iesirile din cont aferente ajustarilor pentru deprecierea materiilor prime, materiale au la baza 

vanzarile din acest an; 

 - ajustarile de depreciere pentru marfurile de natura produselor finite inregistreaza iesiri din cont 

aferente vanzarilor de stocuri din acest an; 

  - s-au inregistrat iesiri din cont la categoria :Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor 

datorate de entitati afiliate”, pe baza incasarii a 4 rate din Planul de Reorganizare al societatii Organe de 

Asamblare SA. 
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    Nota 3 

    Repartizarea profitului 
 

Destinaţia profitului               Suma 

Profit net de repartizat: 409.891 

- rezerva legală                    21.804 

- dividende distribuite actionarilor 388.087 

  

Conform prevederilor legale, societatea a constituit rezerva legala in limita a 5% din profitul brut 

contabil in suma de 21.804,01 lei, iar diferenta de 388.087,17 lei este transferata in Rezultatul reportat, conf 

OMF 1802/2014, urmand a fi repartizata pe destinatiile aprobate de AGA in sedinta de aprobare a situatiilor 

financiare ale exercitiului financiar 2019.  
  

 

 

 

    Nota 4 

    Analiza rezultatului din exploatare 

 
 

Denumirea indicatorului                
Exerciţiul financiar   

Precedent 2018 Curent 2019 

0 1 2 

1. Cifra de afaceri netă                             2.174.590 1.963.475 

2. Costul bunurilor vândute şi al 

serviciilor prestate (3)                                   
1.437.547 1.168.969 

3. Cheltuielile activităţii de bază                  1.437.547 1.168.969 

4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 

nete  (1 - 2)                                            
+737.043 +794.506 

5. Cheltuielile de desfacere                         1.189.653 630.908 

6. Cheltuieli generale de administraţie              485.057 522.907 

7. Alte venituri din exploatare                      1.142.606 650.164 

8. Rezultatul din exploatare (4 - 5 - 6 + 7)        +204.939 +290.855 
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    Nota 5 

    Situaţia creanţelor şi datoriilor 

 
                   

Creanţe 
Sold la sfârşitul  

exerciţiului financiar    

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

Total, din care: 301.000 301.000 0 

Clienţi interni 233.760 233.760 0 

Efecte de primit de la clienti 17.567 17.567 0 

Clienti facturi de intocmit 49.153 49.153 0 

Creante de recuperat – concedii medicale 520 520 0 

      

Creantele provenite de la clienti inregistrate la finele anului 2019, sunt creante din categoria celor 

curente, aferente in principal pentru facturi emise pe luna noiembrie si decembrie, ele urmand a se incasa in 

perioada urmatoare. Nu inregistram creante asupra carora planeaza suspiciunea neincasarii, pentru a fi nevoie 

de constituirea de ajustari pentru depreciere. 

 Efectele de primit de la clienti (cont 413) sunt biletele la ordin primite de clienti pentru facturile emise 

si care au scadente in perioada urmatoare. 

Creantele provenite de la “Clienti facturi de intocmit” se refera la facturile ce urmeaza a fi emise in 

ianuarie 2020 pentru utilitatile consumate de catre chiriasii noastri si serviciile efectuate in luna decembrie 2019 

pentru diversi clienti. Acestea vor fi facturate in luna ianuarie 2020. 

Creantele pentru concedii medicale platite, reprezinta sumele platite pentru concedii medicale pentru 

angajati, pentru care s-au depus cerere de recuperare la Casa Judeteana de Sanatate Brasov. 
 

                                                             

Datorii*) 
Sold la sfârşitul  

exerciţiului financiar 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1 - 5 ani Peste 5 ani 

0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4 

Total, din care: 239.458 239.458 0 0 

datorii – furnizori 22.152 22.152 0 0 

datorii – furnizori facturi nesosite  23.377 23.377 0 0 

datorii – bugetul asig. sociale 19.171 19.171 0 0 

Datorii – bugetul de stat 9.999 9.999 0 0 

Datorii – creditori diversi 18.679 18.679   

Datorii catre actionari – din 

reducerea de capital  
146.080 146.080 0 0 

   

Datoriile, deasemenea, sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2019 de natura celor comerciale, 

bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale care se vor achita pe parcursul lunii ianuarie 2020. 
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La 31.12.2019 societatea inregistreaza o datorie catre actionari provenita din operatiunea de reducere de 

capital aprobata de AGA in august 2018, urmand ca pe masura ce Depozitarul Central va solicita alimentarea 

contului pentru aceasta operatiune noi sa viram si diferenta ramasa in conturile noastre. Deasemenea societatea 

are la dispozitia Depozitarului Central suma de virat pentru plata dividendelor aferente anului 2018 si care nu 

au fost solicitate de actionari. 

La 31.12.2019 societatea a inregistrat o datorie catre creditorul Paun Florin, datorie provenita din 

pagubele produse de societatea noastra proprietatii acestuia, in urma unor fenomene meteo extreme si care au 

fost obtinute in instanta.  

La 31.12.2019 societatea nu inregistreaza datorii pentru care s-au depus garanţii sau pentru care au fost 

efectuate ipotecări sau sechestre, nu inregistreaza datorii restante fata de furnizori, personal, bugetul de stat sau 

bugetul asigurarilor sociale. 

 

    Nota 6 

    Principii, politici şi metode contabile 

     

    a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale sunt cele in 

vigoare la aceasta data si anume Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare si Ordinul M.F.P. 

nr. 1802/2014. 

    b) Au fost respectate principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare şi de la alte prevederi din 

reglementările contabile si anume: 

    - principiul continuitatii activitatii; 

    - principiul permanentei metodelor; 

    - principiul prudentei; 

    - principiul independentei exercitiului; 

    - principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv; 

    - principiul intangibilitatii; 

    - principiul necompensarii. 

    c) Suma dobânzilor incluse în costul produselor fabricate este de: - 

    d) Societatea aplica metoda FIFO, la iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile. 

     Deasemenea facem mentiunea ca societatea respecta Manualul de Politici Contabile elaborat de societate si 

aprobat prin Decizia 89/15.04.2015 de catre Consiliul de Administratie. 

 

     Nota 7 

    Actiuni si obligatiuni 

     

Data 
Nr. actiuni 

ordinare 

Valoare 

nominala 

(RON) 

Capital social Observatii 

01.01.2019 74.200.875 0,1 7.420.087,50  

31.12.2019   74.200.875 0,1 7.420.087,50  
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    Nota 8 

    Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere 

 

    Se fac menţiuni cu privire la: 

 

a) indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere.  

Societatea a fost administrata Administratorul Unic – dl. Pascanu Ioan, iar conducrea executiva de 

director – dl. Ursu Nicolae. 

      

      Administrator Unic                                    1 pers.              79.321 RON  

      Conducere executiva societate                   1 pers.            137.121 RON  

     

 

      b) salariaţi: 

    - număr mediu, pe anul 2019 a fost de 6 persoane.  

    - salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului:          276.158 RON 

    - tichete de masa                20.610 RON  

    - cheltuieli cu asigurările sociale:                                      12.063 RON 

  

     Nota 9 

    Analiza principalilor indicatori economico-financiari: 

 

 A.Indicatori de lichiditate: 

 

                                       Active circulante          3.904.884 

Lichiditatea curentă = ------------------------- = --------------- = 16,31 

                                        Datorii curente              239.458 

 

                                        Active circulante – Stocuri       3.852.743  

Lichiditate imediată = ----------------------------------- = ---------------- = 16,09 

                                         Datorii curente               239.458 

 

 

Lichiditatea întreprinderii este o formă a echilibrului financiar al acesteia.  

Ea exprimă capacitatea unor active de a fi transformate la un moment dat în bani. 

 De regulă, valorile care trebuie să le ia indicatorii de lichiditate trebuie să fie mai mari decât 1, pentru a 

exprima o lichiditate bună.  

- Indicatorul de lichiditate curentă se situează într-o poziţie foarte bună faţă de valorile normale 

recomandate, el fiind de 16,31, in crestere semnificativa fata de valorile inregistrate in anul 

precedent si aceasta datorita cresterii disponibilitatilor si reducerii datoriilor. 

- Indicatorul de lichiditate imediată este si el situat intr-o pozitie foarte buna fata de nivelul 

recomandat el fiind de 16,09 situat deasemenea sub peste cel inregistrat in 2018, din acelasi motiv 

pentru care a crescut si indicatorul de lichiditate curenta, valoarea stocurilor fiind relativ mica. 
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 B. Indicatori de risc: 

 

                              Total datorii curente                      239.458 

Rata indatorarii = --------------------------- x 100 = ----------------- x 100 = 1,88% 

                                   Total active                            12.752.861 

 

Rata indatorarii ne arata ca 1,88% din totalul fondurilor de care dispune societatea provine din datorii deţinute 

(pasive curente + toate obligaţiile), menţionând aici că media pe industrie la noi în ţară este de 68%, in cazul 

nostru acest indicator s-a imbunatatit fata de nivelul inregistrat in 2018, datorita reducerii datoriilor curente. 

 

                                              Profit înaintea plăţii dob. şi imp. profit 

Indic. privind acop. Dob. = ----------------------------------------------------  

                                                          Cheltuieli cu dobânda                                        

                                 

436.080 

                                          = -------------- = Nu este cazul 

                                                    0   

 

Mentionam ca societatea nu are de platit dobanzi. 

  Asa cum arata calculele de mai sus, societatea prezinta risc minim de a intra in incapacitate de 

plati, ea dispunand de resursele necesare acoperirii datoriilor curente. 

  

C.Indicatori de activitate:  

 

                                                    Costul vânzărilor             8.665 

Viteza de rotaţie a stocurilor = -------------------------- = --------------- = 0,16 

                                         Stocul mediu                52.948 

                

Sau 

 

                               Stoc mediu                            52.948 

Număr de zile  = ------------------------ x 365 = --------------- x 365 = 2.230 zile 

   de stocare       Costul vânzărilor                        8.665 

 

 Viteza de rotaţie a stocurilor a crescut faţă de nivelul inregistrat in 2018, de la 0,15% la 0,16%, 

concomitent cu reducerea numărului zilelor de stocare, de la 2.428 zile la 2.230 zile. Aceste modificări se 

datoreaza in cea mai mare parte stocului invechit care a ramas de valorificat, uzura fizica si morala a acestor 

stocuri crescand de la an la an. 

 

                                 Sold mediu clienţi                   335.020 

Viteza de rotaţie  = ------------------------- x 365 = -------------- x 365 = 62 zile 

a debitelor clienţi       Cifra de afaceri                    1.963.475      

 

 Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi s-a mentinut la acelasi nivel înregistrat si in anul 2018 – aceasta 

aratand ca societatea crediteaza in continuare chiriasii care trec prin perioade dificile, incercand a pastra in 

continuare contractele de inchiriere. 
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                                     Sold mediu furnizori                   54.237 

  Viteza de rotaţie      = -------------------------- x 365 = --------------- x 365 = 13 zile 

a creditelor furnizori     Achiziţii de bunuri                   1.472.247 

 

 În ceea ce priveşte creditul-furnizor putem spune că şi în 2019 am beneficiat de finanţare pe seama 

surselor partenerilor de afaceri. Numărul de zile de credit-furnizor a crescut cu o zi fata de anul precedent. 

 

                                      

 

    Cifra de afaceri          1.963.475 

Viteza de rotaţie a activelor = ----------------------- = ---------------- = 0,22 ori  

               imobilizate                  Active imobilizate       8.847.977 

  

Acest indicator este recomandabil a fi cât mai mare, la noi el a scazut putin fata de 2018 – de la 0,24 ori 

la 0,22 ori. Acesta  arata astfel că societatea nu evaluează corect eficacitatea activelor imobilizate prin analiza 

cifrei de afaceri, fapt care se datorează în cea mai mare măsură încetării activităţii de producţie şi a faptului că 

activele imobilizate generează venituri numai sub formă de închirieri, dar si acestea nu in totalitate.  

 

 

                                                   Cifra de afaceri         1.963.475 

Viteza de rotaţie a activelor = ----------------------- =------------------- = 0,15 ori 

                totale                           Total active              12.752.861 

 

 Şi acest indicator se mentine sub 1 si in scadere fata de 2018. 

 

D.Indicatori de profitabilitate: 

 

 

                                            Profit brut + Chelt. cu dobânzi 

Rentabilitatea capitalului = ---------------------------------------- x 100 =   

           anagajat                                 Capital angajat 

 

                                               436.080 

                                        = ----------------- x 100  =  3,76% 

                                             11.582.804 

 

 Acest indicator a scazut fata de 2018, cu 5%, datorita scaderii profitului brut realizat in acest an, aceasta 

indicand că societatea reuseste, inca, să înregistreze profit de pe urma intregului capital angajat. Limita minimă 

recomandată pe care trebuie să o atingă acest indicator ar fi 20%.  

 

E. Indicatori de productivitatea muncii: 

 

                                           Cifra de afaceri               1.963.475 

Productivitate muncii =----------------------------- = ---------------- = 280.496 

                                       Nr. Mediu de salariaţi             7     

        Acest indicator înregistrează o crestere fata de anul 2018, reducerii numarului de salariati. 
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      Nota 10 

    Alte informaţii 

 

    Se prezintă: 

Denumirea agentului economic: Societatea MECANICA CODLEA SA. 

Sediul: România, oraşul Codlea, str. Rampei, nr.1, jud. Braşov, telefon: 0268/254200, fax 0268/254190 

 

Forma juridică: Societatea Mecanica Codlea SA este persoană juridică română, cu capital privat, având forma 

juridică de societate pe acţiuni. 

 

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/37/1991. 

Cod Unic de Inregistrare: R01122928. 

 

Sectorul de activitate: cod CAEN conf. Ordinului nr. 601/2002 E/EL/29/2931; 2932. 

Principalele coduri CAEN: 

- 2830 – fabricarea tractoarelor, fabricarea de piese schimb şi subansamble pentru tractoare şi maşini 

agricole; 

- 6820 – închirierea şi sunînchirierea bunurilor proprii sau închiriate; 

- 3514 – comercializarea energiei electrice; 

- 3523 – comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte. 

 

Capital social: 7.420.087,50 RON. 

 Număr total de acţiuni: 74.200.875 

 Valoare nominală acţiune:  0,10 lei. 

 Tipul acţiunilor: nominative. 

Structura acţionariatului: La 31.12.2019 are următoarea componenţă: 

 

 - SIF Transilvania SA       81,072%  

- SC Reximper Prod SA                  11,044%   

- Alţi acţionari          7,884%          

 

Număr mediu de angajaţi:  7 persoane – 6 persoane cu contract individual de munca si 1 persoana cu 

contract de mandat. 

Administrarea societăţii în anul 2019 s-a efectuat de Administratorul Unic – dl. ec. PASCANU IOAN.  

     

Auditul financiar statutar este asigurat de catre firma SC Art Expert SRL Brasov, onorariul fiind de 12.000 

RON, firma nu a efectuat şi alte servicii pentru societatea noastră. 

 

Auditul intern este asigurat de SC Acon Audit SRL Ploiesti, onorariul fiind de 1.000 lei/lunar. 

 

      Conducerea executivă a societăţii pe parcursul anului 2019 a fost asigurată de: 

- sing. Nicolae URSU – director  

 

      Cifra de afaceri:  1.963.475 RON din care:  

- piata interna  100% 

- piata externa      0%  
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     Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta asigurarea cladirilor, asigurarea CASCO auto, asigurarea    

     administratorului unic si directorului, abonamente la diverse publicatii efectuate pentru anul 2020. 

 

Societatea este incepand cu 01.01.2019 platitoare de impozit pe venit microintreprinderi, achitand pentru 

acest an suma de 26.189 lei. 
    

Nota 11 

 Principalele evenimente din anul 2019 

 

 Pe parcursul anului 2019 societatea a înregistrat următoarele evenimente: 

 

- pe parcursul anului societatea a vandut active de natura utilajelor ramase in urma incetarii 

activitatii de productie, prin licitaţie publică în valoare de 2.605 lei cuprinzând următoarele 

produse: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Valoarea contabila 

ramasa 

Valoarea de vanzare – 

lei -     

1. Instalatie sudura ISM 0 2.605 

 Total  0 2.605 

 

- Societatea a incheiat in iunie 2018 o promisiune de vanzare prin semnarea unui Antecontract de 

Vanzare pentru terenul – baza sporiva in suprafata de 34.481,11 mp la pretul de 344.811,10 

EUR, vanzarea efectiva urmand a avea loc dupa achitarea integrala a terenului, la termenul 

asumat de catre comparator prin antecontract in iunie 2021. In cursul anului 2019 societatea a 

incasat 4 rate in suma totala de 100.000 EUR – 475.145 lei, sume care s-au inregistrat in contul 

“Venituri inregistrate in avans”. 

 

- La data de 19.09.2019, societatea reziliaza contractul de inchiriere cu firma NBHX Rolem SRL 

– cel mai important chirias pana la acea data – veniturile lunare din chirii scazand incepand cu 

aceasta data cu aprox. 70.100 lei/lunar. Societatea a luat mai multe masuri pentru a diminua 

impactul negativ asupra BVC, cum ar fi: reducerea cheltuielilor cu firma de paza prin reducerea 

unui post, sistarea functionarii unui transformator de energie electrica, precum si intensificarea 

activitatii de publicitate in vederea inchirierii acestui spatiu.  

 

 

 

 

 ADMINISTRATOR                  ÎNTOCMIT, 

 

 Numele şi prenumele sing. Ursu Nicolae        Numele şi prenumele ec. Iatan Simona 

 Semnătura _________________________      Calitatea CONTABIL SEF 

                                             Semnătura_______________________ 

 Ştampila unităţii                          Nr. de înregistrare în  

                                             organismul profesional  38196A                                    



Societatea MECANICA CODLEA SA  

 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

la data de  31.12.2019 

 

Denumirea elementului Sold la 

inceputul 

exercit. 

financiar  

Cresteri  Reduceri  Sold la 

sfarsitul 

exercitiului 

financiar  

TOTAL, 

din care: 

Prin 

transfer 

TOTAL, 

din care: 

Prin 

transfer 

A 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 7.420.088 - - - - 7.420.088 

Patrimoniul regiei  - - - - - - 

Prime de capital - - - - - - 

Rezerve din reevaluare 3.263.683 - - 121.552 - 3.142.131 

Rezerve legale 356.703 21.804 - - - 378.507 

Rezerve statutare sau contractual - - - - - - 

Rezultat reportat provenit din surplusul 

din rezerve din reevaluare 

131.980 121.552 - - - 253.532 

Alte rezerve - - -  - - 

Actiuni proprii - - - - - - 

Rezultatul reportat reprezentand 

profitul nerepartizat sau 

pierderea neacoperita 

Sold C - 377.397 - 376.939 - 459 

Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din 

adoptarea pentru prima data a 

IAS, mai putin IAS29
9 

Sold C - - - - - - 

Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor contabile 

Sold C - - - - - - 

Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din 

trecerea la aplicarea OMFP 

1752/2005 

Sold C - - - - - - 

Sold D - - - - - - 

Profitul sau pierderea 

exercitiului financiar 

Sold C 400.203 409.891 - 400.203 - 409.891 

Sold D - - - - - - 

Repartizarea profitului 22.806 21.804 - 22.806 - 21.804 

TOTAL capitaluri proprii 11.549.851 908.840 - 875.888 - 11.582.804 

ADMINISTRATOR INTOCMIT 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

Sing. Ursu Nicolae Ec. Iatan Simona 

Semnatura Semnatura 

Stampila entitatii Nr. Inreg. la organismul 

profesional 38196A 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Societatea MECANICA CODLEA SA  

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

la data de 31.12.2019 
 

Denumirea elementului Exercitiul financiar  

Precedent  Curent  

A 1 2 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:   

Incasari de la clienti  3.747.271 3.726.700 

Plati catre furnizori si angajati  2.463.809 2.202.407 

Dobanzi platite - - 

Impozit de profit platit 78.990 26.189 

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor - - 

Trezorerie neta din activitati de exploatare  1.204.472 1.498.104 

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:   

Plati pentru achizitionarea de actiuni  - - 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 7.485 73.858 

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale - - 

Dobanzi incasate 183.678 47.656 

Dividente incasate - - 

Trezorerie neta din activitati de investitie 176.193 -26.202 

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:   

Incasari din emisiunea de actiuni    

Incasari din imprumut pe termen lung    

Plata datoriilor aferente leasingu-ului finaciar    

Dividente platite – Actiuni platite 4.306.100 871.483 

Trezorerie neta din activitati de finantare -4.306.100 -871.483 

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie 5.876.759 600.419 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar -2.925.435 2.951.324 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 2.951.324 3.551.743 

ADMINISTRATOR INTOCMIT 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

Sing. Ursu Nicolae Ec. Iatan Simona 

Semnatura Semnatura 

Stampila entitatii Nr. Inreg. la organismul 

profesional 38196A 
 

 

 

 



Societatea MECANICA CODLEA S.A. 
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov 

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190 
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea 

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991 

 

   

 

DECLARATIE 

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 

 

 

 S-au intocmit Situatiile Financiare anuale la 31.12.2019 pentru: 

 

Societatea MECANICA CODLEA SA 

JUDETUL BRASOV 

LOCALITATEA CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1 

NR. REG. COMERTULUI: J08/37/1991 

FORMA DE PROPRIETATE: 34 – SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI 

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 2830 FABRICARE MASINI SI UTILAJE 

PENTRU AGRICULTURA SI EXPLOAT. FORESTIERE 

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO1122928 

 

 Subsemnatul Ursu Nicolae isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor 

financiare anuale la 31.12.2019 si confirm ca: 

 

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in 

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. 

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 

desfasurata. 

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

 

 

 

 

 

 

 Semnatura 

 

   

  

http://www.mecod.ro/


1 

 

  
 
Către, 
Mecanică Codlea S.A. 
str. Rampei nr. 1, 505100 Codlea 
Fax: 0268.254.190 
 
Ref. raport  privind litigiile Mecanică Codlea S.A. 
 
 

Stimaţi Domni, 
  

 Subscrisa Societate Civilă de Avocatură Prunaru & Asociaţii, cu sediul în 
mun. Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter şi mezanin, jud. Braşov, 
reprezentată prin avocat coordonator Ioan Claudiu Prunaru, vă înaintăm prezentul  
 

RAPORT 
actualizat la data de 31.12.2019 

 
 prin care vă comunicăm stadiul litigiilor în care este implicată societatea 
Mecanică Codlea S.A.: 
 
 I. Debitoare: CĂMINUL NOSTRU S.R.L. 
 
I.1. Valoare debit: 4.664,35 RON 
 
I.2. Izvorul obligaţiei: contractul de vânzare-cumpărare nr.  74/1999, având ca obiect 
livrare de utilaje agricole; 

 La data de 29.09.1999 a fost emisă factura nr. 2316713/29.09.1999 în valoare 
totală de 10.900,66 RON; 

 Debitul în sumă de 10.900,66 RON a fost achitat parţial, rămânând o diferenţă în 
sumă de 4.664,35 RON. 
 
I.3. Istoric: 
 
  Întrucât debitul restant nu a fost achitat la termen, s-a procedat la: 

 notificarea debitoarei prin intermediul executorului judecătoresc 
(8525/15.11.1999); 

 introducerea unei cereri de chemare în judecată împotriva debitoarei. Precizăm 
faptul că cererea a fost soluţionată prin hotărârea nr. 699/C/16.05.2000 pronunţată de 
Tribunalul Braşov în dosarul nr. 340/2000, în sensul admiterii acesteia şi obligării 
debitoarei Căminul Nostru S.R.L. la plata sumei de 4.664,35 RON. Hotărârea a fost 
menţinută prin decizia nr. 461/Ap/05.10.2000 a Curţii de Apel Braşov; 

 hotărârea a fost învestită cu formulă executorie, formulându-se ulterior cerere de 
înfiinţare a popririi pe contul debitoarei deschis la BCR.. Deoarece acest cont nu mai era 
valabil la data cererii de înfiinţare a popririi, dosarul a fost suspendat; 

 b    C  c  P e t e r - S t e p h a n  K e r t e s z   

R ec h ts a n wa l t  



2 

 

 la data de 11.04.2002, fostul Director General al societăţii Mecanică Codlea S.A., 
dl. Seceleanu Dan, a introdus pe rolul Tribunalului Braşov cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei faţă de debitoarea Căminul Nostru S.R.L (dosarul nr. 69/62/2002 
– număr vechi 2251/F/2002); 

 la data de 16.09.2002 Tribunalul Braşov a dispus deschiderea procedurii 
insolvenţei faţă de debitoarea Căminul Nostru S.R.L., în cauză fiind desemnat 
practicianul în insolvenţă Consulting Insol SPRL în calitate de lichidator judiciar. 
 
I.4.  Stadiu dosar nr. 69/62/2002: 

 Precizăm faptul că pentru valorificarea imobilului anterior menţionat au fost 
anunţate şi organizate mai multe şedinţe de licitaţie publică, la care, până în prezent, nu 
s-a prezentat nicio persoană interesată de achiziţionarea bunului. 

 A fost convocată Adunarea Creditorilor debitoarei pentru data de 29.05.2015, în 
vederea aprobării valorificării activului reprezentând fâneaţă intravilan în suprafaţă de 
3600mp, situat în raza administrativ teritorială a localităţii Săcele – Cernat, jud. Braşov, 
prin organizarea a 6 şedinţe de licitaţii publice la preţul de pornire de 2.000 RON. Preţul 
propus reprezintă o diminuare de 10% a preţului iniţial, dat fiind faptul că până în 
prezent la licitaţiile organizate nu s-a primit nicio ofertă pentru achiziţionarea activului. 

 Potrivit procesului-verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 29.05.2015 
(obţinut de la dosarul cauzei) ordinea de zi propusă de către lichidatorul judiciar a fost 
aprobată. 

 Astfel cum am arătat în rapoartele anterioare, au fost obţinute de la dosarul 
cauzei următoarele copii: 
           - raportul lichidatorului judiciar înregistrat la data de 18.03.2015 (depus pentru 
termenul din data de 26.03.2016); 
           - procesul-verbal al şedinţei Adunării Creditorilor încheiat la data de 29.05.2015; 
           - ultimul plan de distribuire între creditori întocmit la data de 20.10.2008, din 
care rezultă faptul că pe parcursul procedurilor au fost efectuate distribuiri parţiale în 
urma valorificării activelor debitoarei, către creditorii garantaţi. 
            - raportul lichidatorului judiciar depus la dosarul cauzei pentru termenul din data 
de 03.09.2015; 
             - raportul lichidatorului judiciar depus la dosarul cauzei pentru termenul din data 
de 22.10.2015. 

 Lichidatorul judiciar a dispus convocarea Adunării Creditorilor debitoarei 
Căminul Nostru S.R.L. pentru data de 02.03.2016, orele 10:00, în vederea aprobării 
valorificării imobilului debitoarei prin organizarea a şase şedinţe de licitaţie publică cu 
strigare la preţul de pornire de 1.900 RON (inclusiv TVA), reprezentând o diminuare cu 
5% faţă de preţul anterior, 2.000 RON, dat fiind faptul că la licitaţiile organizate până la 
acest moment nu s-au înscris persoane interesate (convocatorul cuprinzând ordinea de 
zi supusă aprobării Adunării Creditorilor din data de 02.03.2016 a fost ataşat raportului 
anterior). 

 La data de 01.03.2016 a fost comunicat lichidatorului judiciar punctul de vedere 
exprimat de către creditoarea Mecanică Codlea S.A. pentru adunarea creditorilor din 
data de 02.03.2016, respectiv acordul creditoarei în vederea vânzării activului 
reprezentând fâneaţă intravilan în suprafaţă de 3600mp, situat în raza administrativ 
teritorială a localităţii Săcele – Cernat, jud. Braşov, prin organizarea a 1-6 şedinţe de 
licitaţie publică având preţul de pornire de 1.900 RON (inclusiv TVA).  
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 Astfel cum rezultă din raportul lichidatorului judiciar întocmit pentru termenul 
din data de 08.12.2016, în cauză nu s-a reuşit valorificarea imobilului reprezentând 
fâneaţă în suprafaţă de 3600 mp, fiind organizat un nou set de licitaţii publice cu 
strigare la datele de 05.12.2016, 09.12.2016 şi 14.12.2016, cu preţul de pornire de 1900 
lei inclusiv TVA. 

 Potrivit raportului de activitate întocmit pentru termenul din data de 02.03.2017, 
procedurile de valorificare a ultimului activ rămas în patrimoniul debitoarei au fost 
continuate prin organizarea licitaţiilor publice la datele de 01.03.2017, 06.03.2017 şi 
10.03.2017 cu preţul de pornire de 1900 lei inclusiv TVA. 

 Potrivit rapoartelor de activitate întocmite pentru termenele din datele de 
15.06.2017 şi 19.10.2017, la licitaţiile organizate anterior nu s-a reuşit valorificarea 
imobilului debitoarei, fiind organizate noi şedinţe de licitaţii publice la datele de 
16.06.2017, 23.06.2017, 30.06.2017, 20.10.2017, 25.10.2017 şi 30.10.2017 cu preţul de 
pornire de 1900 lei inclusiv TVA. 

 Prin raportul de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar la termenul din 
data de 25.01.2018, s-a arătat faptul că au fost continuate procedurile de valorificare a 
ultimului activ rămas în patrimoniul debitoarei, respectiv imobilul intravilan în 
suprafaţă de 3600 mp, situat în raza administrativ - teritorială a localităţii Săcele – 
Cernat, jud. Braşov. În acest sens au fost organizate licitaţii publice cu strigare la datele 
de 08.01.2018, 12.01.2018 şi 17.01.2018, fără a se reuşi însă valorificarea activului 
debitoarei. 

 Prin raportul de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar la termenul din 
data de 29.03.2018, s-a arătat faptul că a fost convocată adunarea creditorilor debitoarei 
Căminul Nostru S.R.L. la data de 14.03.2018 în vederea aprobării valorificării activului 
debitoarei prin licitaţie publică cu strigare cu preţul de pornire de 1.800 lei inclusiv TVA. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a arătat faptul că Adunarea Creditorilor din data de 
14.03.2018 nu a aprobat ordinea de zi, motiv pentru care acesta va reconvoca Adunarea 
Creditorilor pentru stabilirea strategiei de valorificare a activului din averea debitoarei. 

 Prin raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 21.06.2018, 
lichidatorul judiciar a arătat faptul că a fost reconvocată Adunarea Creditorilor  la data 
de 15.06.2018, cu următoarea ordine de zi: 
“Aprobarea valorificării activului Fâneaţă intravilan în suprafaţă de 3.600 mp situat 
în raza administrativ - teritorială a localităţii Săcele – Cernat, jud. Braşov, prin 
licitaţie publică cu strigare conform prevederilor art. 117 şi următoarele din Legea nr. 
85/2006, coroborat cu prevederile Codului de procedură civilă, astfel: şedinţe de 
licitaţie 1 – 6 valoare de strigare 1.800 lei (inclusiv TVA). ” 

- De asemenea, lichidatorul judiciar a arătat faptul că Adunarea Creditorilor din 
data de 15.06.2018 a aprobat strategia de valorificare propusă de acesta. 

 Prin raportul de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar pentru termenul 
din data de 15.11.2018, s-a arătat faptul că au fost organizate licitaţii publice la datele de 
16.11.2018, 23.11.2018 şi 28.11.2018. 

- Întrucât la licitaţiile organizate la datele de mai sus nu s-a reuşit valorificarea 
activului, lichidatorul judiciar a continuat cu organizarea de noi licitaţii publice, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 15.06.2018, solicitând 
acordarea unui nou termen pentru continuarea demersurilor de valorificare. 

- Prin raportul de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar pentru termenul 
din data de 16.05.2019, s-a arătat faptul că au fost organizate licitaţii publice la 
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datele de 03.05.2019, 10.05.2019 şi 17.05.2019, cu preţul de pornire de 1.800 lei 
(inclusiv TVA). La aceste licitații nu s-au înscris persoane interesate de 
achiziționarea activului debitoarei. 

- Prin raportul de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar pentru termenul 
din data de 26.09.2019, s-a arătat faptul că au fost organizate licitaţii publice la 
datele de 23.09.2019, 30.09.2019 și  07.10.2019, cu preţul de pornire de 1.800 lei 
(inclusiv TVA). 

- Prin raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 12.12.2019, s-a 
arătat că au fost continuate procedurile de valorificare a activului debitoarei, fiind 
organizate noi licitații publice la datele de 04.12.2019, 09.12.2019 și 16.12.2019, 
cu prețul de pornire de 1.800 lei (inclusiv TVA). Astfel, lichidatorul judiciar a 
solicitat acordarea unui nou termen în vederea valorificării activului imobiliar 
rămas în patrimoniul debitoarei. 

 În cauză a fost acordat un nou termen la data de 19.03.2020. 
 
I.5. Demersuri până la următorul termen stabilit în cauză: 
 
-    Urmărirea derulării procedurii insolvenţei în cadrul dosarului nr. 69/62/2002. 
-   Obţinerea raportului de activitate ce urmează să fie întocmit pentru termenul din data 
de 19.03.2020. 
 
I.6. Concluzii: 
 
-         În situaţia în care creanţa deţinută de Mecanică Codlea S.A.  nu va putea fi 
recuperată în cadrul procedurii insolvenţei, respectiv în urma valorificării întregului 
activ al debitoarei, şansele de recuperare a acesteia vor depinde de introducerea  de către 
persoanele îndreptăţite (lichidatorul judiciar, creditorul majoritar, Preşedintele 
Comitetului Creditorilor) a acţiunii în atragerea răspunderii patrimoniale împotriva 
foştilor administratori statutari ai debitoarei. 

 Dacă acţiunea promovată de către persoanele menţionate în alin. 3 al art. 138 din 
Legea 85/2006 va fi admisă, creditoarea Mecanică Codlea S.A. (indiferent de procentul 
deţinut în tabelul creditorilor) va putea solicita întreaga sa creanţă de la foştii 
reprezentanţi statutari ai debitoarei prin introducerea unei cereri de executare silită. 
  
 
    II. Debitoare: RULCOM SERVICE S.R.L. 

 
II.1. Valoare debit: 16.396,22 RON 
 
II.2. Izvorul obligaţiei: comanda de marfă emisă de debitoare la data de 19.12.2006; 

 factura nr. 9364974/19.12.2006 în valoare de 16.396, 22 RON; 

 părţile au stabilit ca modalitate de plată emiterea unui B.O. (19.12.2006) 
 
II.3. Istoric: 
 Întrucât în urma introducerii la plată a B.O. nu s-a reuşit recuperarea creanţei pe 
motivul lipsei de disponibil, s-a procedat la: 

 introducerea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva 
debitoarei Rulcom Service S.R.L. pentru suma de 16.396,22 RON; 
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 cererea a fost înregistrată sub nr. 920/62/2008; 

 prin sentinţa civilă pronunţată la data de 03.04.2008 în dosarul nr. 920/62/2008 
judecătorul sindic a admis cererea formulată de către creditoarea Mecanică Codlea S.A., 
dispunând deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei Rulcom Service 
S.R.L; 

 în cauză a fost desemnat practicianul în insolvenţă  Info Dip Insolvency S.P.R.L., 
în calitate de lichidator judiciar; 

 în cauză nu au fost demarate proceduri de valorificare, întrucât nu au fost 
identificate bunuri în patrimoniul debitoarei; 

 lichidatorul judiciar a formulat împotriva foştilor administratori statutari ai 
debitoarei, acţiune în atragerea răspunderii patrimoniale, în temeiul art. 138 din Legea 
nr. 85/2006: 

 în data de 04.02.2010, prin sentinţa civilă nr. 286/SIND, Tribunalul Braşov a 
admis acţiunea formulată de către lichidatorul judiciar, dispunând ca administratorii 
societăţii Rulcom S.R.L., respectiv numiţii Ciubotaru Victor şi Ciubotaru Elena, să 
suporte din averea personală parte din pasivul societăţii; 

 prin sentinţa civilă nr. 1451/SIND/16.09.2010 pronunţată în dosarul nr. 
920/62/2008, judecătorul sindic a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea 
debitoarei Rulcom Service S.R.L.; 

 având în vedere încuviinţarea executării silite a sentinţei civile nr. 
286/SIND/04.02.2010 de către creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor, în 
data de 04.04.2011 subscrisa am demarat procedurile de executare silită împotriva 
debitorilor Ciubotaru Victor şi Ciubotaru Elena; 

 în acest sens am înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc Tereacă Toma 
Cornel din mun. Braşov, cerere de executare silită a dispoziţiilor titlului executoriu mai 
sus menţionat, în vederea recuperării creanţei în valoare de 16.396,22 RON; 

 cererea a fost înregistrată sub nr. 222/2011; 

 în urma verificărilor efectuate de către BEJ Tereacă Toma la Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor, a rezultat faptul că debitoarea Ciubotaru Elena şi-a schimbat 
numele în Nicolae Elena şi de asemenea adresa de domiciliu; 

 s-a procedat la înfiinţarea popririlor pe toate conturile bancare ale debitorilor; 

 debitorii nu au fost identificaţi cu bunuri în patrimoniu; 

 în cadrul procedurilor de executare silită desfăşurate în dosarul execuţional nr. 
222/2011, a fost înfiinţată poprire asupra contului de venituri salariale identificat pe 
numele debitoarei Nicolae Elena. 

 la data de 14.05.2015 creditoarea Mecanică Codlea S.A. a adus la cunoştinţa 
societăţii noastre faptul că la data de 13.05.2015 suma totală a creanţei recuperate în 
cadrul procedurilor de executare silită este de 2.446,38 RON. 

 Prin procesul-verbal încheiat de BEJ Tereacă Toma Cornel la data de 18.09.2015 
s-a dispus încetarea executării silite împotriva debitorului Ciubotaru Victor, dat fiind 
faptul că de la data deschiderii dosarului de executare silită şi până în prezent acesta nu a 
fost identificat cu bunuri sau cu venituri. De asemenea, ni s-a adus la cunoştinţă faptul 
că debitorul figurează cu domiciliul actual pe raza altei Curţi de Apel. 

 societatea noastră a adus la cunoştinţa executorului judecătoresc faptul că 
societatea Mecanică Codlea S.A. stăruie în executarea silită demarată împotriva 
debitoarei Nicolae Elena, până la recuperarea integrală a creanţei. 
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 La data de 26.02.2016 societatea noastră a solicitat BEJ Tereacă Toma Cornel să 
comunice stadiul procedurilor de executare în dosarul nr.  222/2011, precum şi ultimul 
proces-verbal întocmit de către executorul judecătoresc. 

 La data de 04.03.2016 BEJ Tereacă a răspuns solicitării de mai sus, comunicând 
faptul că executarea silită împotriva debitoarei Nicolae Elena se realizează prin poprire 
la locul de muncă al acesteia – First S.R.L., nefiind identificate ale bunuri în proprietatea 
acesteia. De asemenea executorul judecătoresc a comunicat copia recipisei de 
consemnare a sumei de 57,20 Lei, precum şi ordinul de plată privind virarea sumei 
recuperate în contul Mecanică Codlea S.A. 

 Societatea Mecanică Codlea S.A. a comunicat faptul că suma recuperată până la 
data de 22.02.2017 este de 2.560,78 lei, din valoarea totală de 16.396,22 lei, ultima 
încasare fiind la data de  15.01.2016. 
- Executorul judecătoresc a comunicat faptul că potrivit informaţiilor furnizate de către 

AJFP Braşov, debitoarea figurează ca salariat la societăţile Beccarina SRL şi Hora 
Termoizolaţii S.R.L. Astfel, au fost emise adrese de înfiinţare a popririi către cele 
două societăţi. De asemenea, executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi şi 
asupra conturilor debitoarei deschise la băncile BRD şi Banca Românească. 

- Potrivit informaţiilor furnizae de către executorul judecătoresc la data de 08.12.2017, 
în urma transmiterii adreselor de înfiinţare a popririi către societăţile Beccarina SRL 
şi Hora Termoizolaţii S.R.L., conform informaţiilor furnizate de AJFP Braşov, acestea 
au comunicat faptul că debitoarea nu mai figurează ca salariat. 

- Executorul judecătoresc a emis noi adrese în vederea identificării veniturilor realizate 
de către debitoare. În urma acestor adrese, debitoarea a fost identificată ca angajat la 
o societatea C.V.B. and C.M.G. Agent de Asigurare S.R.L. La data de 05.12.2017, 
executorul judecătoresc a comunicat societăţii de asigurare o adresă de înfiinţare a 
popririi asupra venituirilor realizate de către debitoare.  

- Întrucât nu s-a primit răspuns din partea societăţii C.V.B. and C.M.G. Agent de 
Asigurare S.R.L., executorul judecătoresc a revenit cu adresa de înfiinţare a popririi 
asupra veniturilor salariale ale debitoarei. 

- Precizăm că potrivit informaţiilor furnizate de către ANAF – A.J.F.P. Braşov 
debitoarea figurează ca salariat al societăţii de mai sus.  

- Învederăm faptul că până la data prezentului raport, executorul judecătoresc nu a 
primit răspuns din partea scoietăţii C.V.B. and C.M.G. Agent de Asigurare S.R.L. şi nu 
a reuşit recuperarea altor sume de bani.  

- S-a stabilit ca executorul judecătoresc să efectueze noi interogări în vederea 
identificării bunurilor/conturilor/veniturilor debitoarei, precum şi o nouă adresă 
către societatea C.V.B. and C.M.G. Agent de Asigurare S.R.L. 

- În urma ultimelor adrese, executorul judecătoresc nu a identificat bunuri în 
patrimoniul debitoarei. 

- Societatea C.V.B. and C.M.G. Agent de Asigurare S.R.L., la care debitoarea figurează 
ca angajat, nu a răspuns adresei de înfiinţare a popririi emise de către executorul 
judecătoresc. 

- S-a stabilit ca executorul judecătoresc să revină cu adresa de înfiinţare a popririi către 
societatea C.V.B. and C.M.G. Agent de Asigurare S.R.L. 

- Societatea C.V.B. and C.M.G. Agent de Asigurare S.R.L. a răspus adresei de înfiinţare 
a popririi în sensul că debitoarea nu mai deţine calitatea de angajat al acesteia; 

- Societatea noastră a stabilit cu executorul judcătoresc ca acesta să efectueze periodic 
interogări în vederea identificării bunurilor/veniturilor debitoarei. 
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- Până la data prezentului raport debitoarea nu a mai fost identificată cu bunuri sau 
venituri. 

 
 
II.4. Stadiu dosar execuţional nr. 222/2011: 
 
- În prezent sunt continuate demersurile de executare silită în vederea recuperării 
creanţei societăţii Mecanică Codlea S.A. 
 
II.5. Demersuri ce urmează a fi întreprinse în cauză: 
 

 Urmărirea derulării procedurilor de executare silită până la recuperarea integrală 
a creanţei Mecanică Codlea S.A. şi transmiterea cererilor de stăruinţă în executarea silită 
ce formează obiectul dosarului nr. 222/2011. 
 
 
 
 III. Debitor : DAVICANI S.R.L. 
 
III.1. Valoare debit: 27.339,13 RON 
 
III.2. Izvorul obligaţiei: contractul de locaţiune nr. 166 încheiat la data de 10.06.2011 
având ca obiect: închirierea spaţiului de producţie în suprafaţă de 759 mp   – Hală 
producţie, situat în incinta Mecanică Codlea S.A.. 
 
III.3. Istoric: 
 

 în data de 10.06.2011 între Mecanica Codlea S.A., în calitate de locator, şi 
debitoarea Davicani S.R.L., în calitate de locatar, a fost încheiat contractul de locaţiune 
nr. 166, având ca obiect închirierea spaţiului de producţie în suprafaţă de 759 mp, situat 
în incinta Mecanica Codlea S.A şi cunoscut sub denumirea de Hala Sculărie; 

 conform art. 6 titlul IV din contractul de locaţiune nr. 166/10.06.2011, debitoarea 
avea obligaţia de a achita creditoarei o chirie lunară în sumă de 1138,50 EUR + TVA, 
sumă care urma a fi achitată până în data de 05 ale fiecărei luni pentru luna în curs. De 
asemenea, chiriaşul avea obligaţia de a achita, conform art. 3 titlul VI, contravaloarea 
utilităţilor, iar în cazul în care plata va fi întârziată, art. 4 titlul IV al contractului mai sus 
menţionat prevedea aplicarea unor penalităţi în valoare de 0,15% pe zi, din valoarea 
chiriei datorate, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere a plăţii chiriei. 

 la începutul relaţiei contractuale debitoarea şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de 
plată a chiriei, însă începând cu luna octombrie 2011, aceasta a încetat să mai realizeze 
contraprestaţiile conform contractului, rămânând astfel neachitată chiria pentru lunile 
octombrie 2011, noiembrie 2011, decembrie 2011.  

 în luna decembrie 2011 părţile au convenit la reducerea cuantumului chiriei 
lunare la 1000 RON + TVA pentru perioada 01.01.2012-31.02.2012, întrucât societatea 
debitoare a notificat intenţia de reziliere a contractului. Aceste din urmă prestaţii au 
rămas de asemenea neexecutate. 
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 în data de 12.04.2012, prin sentinţa civilă nr. 138/CC/sind pronunţată de către 
Tribunalul Braşov în dosarul nr. 3107/62/2012, a fost deschisă procedura insolvenţei 
împotriva debitoarei Davicani SRL, fiind numit lichidator judiciar Contfin Liquidation 
IPURl. 

 la data de 14.05.2012, creditoarea Mecanica Codlea SA a fost notificată de către 
lichidator, despre termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă în cadrul dosarului de 
insolvenţă; 

 subscrisa am formulat la data de 15.05.2012 cerere de înscriere a creanţei 
Mecanică Codlea S.A. în sumă de 27.339,13 RON, la masa credală a debitoarei Davicani 
S.R.L. 

 creanţa Mecanică Codlea S.A. a fost înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor 
Davicani SRL( tabel publicat la data de 20.08.2012 în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 11475), la categoria creanţelor chirografare, reprezentând un procent de 
0,13% din totalul creanţelor înscrise în tabel. 

 lichidatorul judiciar Contfin Liquidation S.P.R.L. a dispus convocarea adunării 
creditorilor debitoarei Davicani S.R.L. pentru data de 04.07.2014, ora 11:00, în vederea 
aprobării cererii făcute de către creditoarea Davicani Cool S.R.L. referitoare la preluarea 
în contul creanţei sale garantate, a terenului de 2000 mp situat în Zărneşti, CF 100965 a 
loc. Zărneşti, proprietatea debitoarei, la valoarea de 12.000 EUR. Asupra ordinii de zi 
propuse pentru adunarea creditorilor din data de 04.07.2014, ora 11:00, creditoarea 
Mecanică Codlea S.A. şi-a exprimat votul în sensul că nu este de acord cu aprobarea 
cererii formulate de către creditoarea Davicani Cool S.R.L. Conform procesului-verbal al 
şedinţei adunării creditorilor încheiat în data de 04.07.2014, cu un procent de 90,70 % 
din totalul creanţelor participante, adunarea a arobat ordinea de zi propusă, respectiv 
cererea formulată de către creditoarea Davicani Cool S.R.L.  

 potrivit raportului de activitate, întocmit de către lichidatorul judiciar la data de 
13.11.2014 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20353/17.11.2014, au 
fost vândute bunuri mobile în valoare de 22.063,20 RON. Suma obţinută în urma 
valorificării a fost folosită pentru acoperirea cheltuielilor cu procedura (onorariu 
lichidator, cheltuieli de administrare). De asemenea, prin raportul de mai sus, 
lichidatorul judiciar a arătat faptul că în cauză au fost efectuate distribuiri de sume către 
salariaţii debitoarei, conform planului de distribuire întocmit la data de 07.04.2014.  

 precizăm faptul că potrivit tabelului creanţelor întocmit de către lichidatorul 
judiciar, creanţa creditoarei Mecanică Codlea S.A. este una chirografară, întrucât nu are 
constituite garanţii faţă de patrimoniul debitoarei,  iar în conformitate cu dispoziţiile art. 
123 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, distribuirile se fac în 
următoarea ordine:  
„1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta 
lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din 
averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în 
condiţiile art. 10,art. 19 alin. (2), art. 23, 24 şi ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor 
prevăzute la art. 102 alin. (4); 
2. creanţele izvorâte din raportul de muncă; 
3. creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate după 
deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii 
debitorului după deschiderea procedurii; 
4. creanţele bugetare; 

https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nrpxaylsnrqw2zloor2wyxzygvptembqgywtanbnga2v6yjrga
https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nrpxaylsnrqw2zloor2wyxzygvptembqgywtanbnga2v6yjrga
https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nrpxaylsnrqw2zloor2wyxzygvptembqgywtanbnga2v6yjsgm
https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nrpxaylsnrqw2zloor2wyxzygvptembqgywtanbnga2v6yjzha
https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nrpxaylsnrqw2zloor2wyxzygvptembqgywtanbnga2v6yjrgaza
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5. creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi, în baza unor 
obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice 
destinate asigurării mijloacelor de existenţă; 
6. creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea 
debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică; 
7. creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele 
rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum şi din 
chirii; 
8. alte creanţe chirografare; 
9. creanţele subordonate, în următoarea ordine de preferinţă: 
a) credinţele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar 
deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea 
generală a asociaţilor, ori, după caz, de către un membru al grupului de interes 
economic; 
b) creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit.” 

 potrivit raportului de activitate întocmit pentru termenul din data de 06.05.2015, 
în perioada 14.02.2015 – 04.05.2015 au fost valorificate bunuri mobile din averea 
debitoarei, în valoare totală de 11.478,68 RON şi a fost recuperată garanţia de bună 
execuţie în valoare de 12.562,61 RON, aferentă contractului Kaufland Mediaş. 

 sumele de mai sus, obţinute din lichidarea averii debitoarei vor fi folosite parţial 
pentru acoperirea cheltuielilor cu procedura, astfel cum rezultă din cuprinsul raportului 
de activitate nr. 301/04.05.2015, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
8318/07.05.2015. 

 la termenul din data de 30.09.2015 lichidatorul judiciar a solicitat acordarea unui 
nou termen de judecată în vederea continuării procedurilor de valorificare a activelor 
aparţinând debitoarei. Potrivit raportului de activitate depus pentru termenul din data 
de 30.09.2015, în perioada 04.05.2015-29.09.2015 au fost valorificate o parte din 
bunurile mobile aparţinând debitoarei, în valoare de 13.044.80 Lei şi recuperată 
garanţia de bună execuţie în sumă de 22.543,98 Lei de la societatea Conarg Construct 
S.R.L. De asemenea, lichidatorul judiciar a formulat acţiunea întemeiată pe dispoziţiile 
art. 138 din Legea nr. 85/2006 împotriva fostului administrator al debitoarei, ce 
formează obiectul dosarului nr. 3107/62/2012/a3. 

 la data de 17.12.2015, lichidatorul judiciar a înregistrat la dosarul cauzei Raportul 
asupra fondurilor obţinute în cadrul procedurii şi planul de distribuire între creditori  

 Potrivit raportului şi planului de distribuire întocmite în conformitate cu art. 122 
din Legea nr. 85/2006, au fost atrase la masa credală surse în valoare totală de 
341.408,89 lei, din care a fost distribuită creditorului garantat Piraeus Bank suma de 
200.000,00 lei, diferenţa fiind folosită pentru acoperirea cheltuielilor cu procedura şi 
onorariul lichidatorului judiciar. 

 La termenul din data de 20.01.2016, lichidatorul judiciar a solicitat judecătorului 
sindic să acorde un nou termen în vederea continuării procedurilor de valorificare 
a activelor debitoarei, depunând în acest sens raport de activitate relativ la stadiul 
procedurilor de valorificare. Raportul de activitate întocmit pentru termenul din 
data de 20.01.2016 şi publicat în Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr. nr. 
1330/21.01.2016 a fost comunicat societăţii Mecanică Codlea S.A. la data de 
22.01.2016. 
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 La data de 02.03.2016, prin sentinţa civilă nr. 303/02.03.2016 pronunţată în 
dosarul nr. 3107/62/2012/a3, Tribunalul Braşov a dispus admiterea în parte a 
acţiunii formulate împotriva fostului administrator statutar al debitoarei, 
întemeiată pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, în sensul obligării 
acestuia la suportarea din averea personală a unei părţi din pasivul debitoarei 
Davicani SRL, în cuantum de 137.375 lei.  

 Potrivit raportului de activitate întocmit în cauză de lichidatorul judiciar pentru 
termenul din data de 13.04.2016, s-a procedat la efectuarea plăţilor conform 
planului de distribuire din data de 16.12.2015 şi la menţinerea anunţurilor de 
vânzare a bunurilor debitoarei prin licitaţie publică, respectiv negociere directă, 
în perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 fiind încasate sume în valoare totală de 
44.987,68 lei. Raportul lichidatorului judiciar, a fost publicat în BPI nr. 
7294/12.04.2016. 

 Potrivit raportului lichidatorului judiciar întocmit pentru termenul din data de 
29.06.2016, publicat în BPI nr. 12712/29.06.2016, au fost menţinute anunţurile 
de vânzare a bunurilor debitoarei prin licitaţie publică, respectiv negociere 
directă. De asemenea, se precizează faptul că în perioada 01.04.2016 – 
23.06.2016 au fost încasate sume din garanţii de bună execuţie şi vânzări de 
bunuri în valoare totală de 53.908,17 Lei. 

 Potrivit raportului lichidatorului judiciar întocmit pentru termenul din data de 
19.10.2016, publicat în BPI nr. 18844/18.10.2016, au fost menţinute anunţurile de 
vânzare a bunurilor debitoarei prin licitaţie publică, respectiv negociere directă. 
De asemenea, se precizează faptul că au fost efectuate demersuri în vederea 
recuperării garanţiei de bună execuţie în sumă de 10.934 Lei de la societatea 
SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL (fostă SC BAUMAISTER SA), prin 
depunerea cererii de înscriere la masa credală în dosarul nr. 33293/3/2012 al 
Tribunalului Bucureşti. 

- Potrivit raportului lichidatorului judiciar întocmit la data de 06.12.2016 pentru 
termenul din data de 01.02.2017, publicat în BPI nr. 22368/08.12.2016, anunţurile 
de vânzare a bunurilor debitoarei prin licitaţie publică, respectiv negociere directă au 
fost menţinute, acestea nefiind valorificate. De asemenea, în cuprinsul raportului de 
activitate, lichidatorul judiciar arată că în cauză s-a solicitat reevaluarea bunurilor 
constând în stocuri de materiale şi utilaje în vederea reducerii preţului acestora.  

- Potrivit raportului de activitate întocmit pentru termenul din data de 26.04.2017, în 
perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 au fost valorificate bunuri mobile în sumă totală de 
50.822,54 Lei. În ceea ce priveşte activele imobiliare constând în clădiri industriale şi 
teren, lichidatorul judiciar a arătat faptul că pentru valorificarea acestora au fost 
organizate licitaţii publice, săptămânal, începând cu data de 27.04.2017, cu preţul de 
pornire de 130.534 Euro.  

- Potrivit raportului lichidatorului judiciar întocmit la data de 26.09.2017 pentru 
termenul din data de 27.09.2017, publicat în BPI nr. 17952/29.09.2017, activul 
imobiliar constând în clădire industrială şi teren aferent situate în Codlea, str. 
Rampei nr. 1 au fost adjudecate în cadrul licitaţiei publice din data de 04.05.2017 la 
preţul de pornire de 130.543 EUR + TVA. 

- Urmare a valorificării activului de mai sus la data de 28.08.2017 a fost întocmit 
Raport asupra fondurilor şi Plan de distribuire între creditori. 

 Conform raportului şi planului de distribuire întocmite în conformitate cu art. 122 
din Legea nr. 85/2006, din valorificarea bunurilor şi recuperarea de creanţe a fost 
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obţinută suma totală de 830.671,02 lei, la care se adaugă suma de 26.689,35 
reprezentând rezerve procedură (conform raportului anterior) şi suma de 1.099,37 lei, 
reprezentând dobânzi.   

 Astfel cum rezultă din planul de distribuire, după acoperirea cheltuielilor cu 
procedura şi onorariul lichidatorului judiciar, creditorilor garantaţi Piraeus Bank S.A. 
(cesionar Lucretius Investments Limited) şi DGFP Braşov (A.J.F.P. Braşov) le-au fost 
distribuită suma totală de 603.054,35 lei.  

 Precizăm că în cauză au fost continuate procedurile de valorificare a activelor 
aflate în patrimoniul debitoarei Davicani S.R.L. 

 Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor la data de 10.10.2017, ora 
10:00, în vederea aprobării reducerii preţului de vânzare pentru activul imobiliar situat 
în Braşov, str. Lanurilor nr. 16, de la suma de 166.312 Euro la suma de 135.000 Euro, 
având în vedere oferta persoanei interesate Daneş Adrian. 

 Creditoarea Mecanica Codlea S.A. şi-a exprimat votul prin corespondenţă în 
sensul aprobării preţului de 135.000 Euro. 

 Potrivit procesului – verbal al şedinţei Adunării Creditorilor încheiat la data de 
10.10.2017, cu un procent de 65,12% din totalul creanţelor participante, creditorii au 
aprobat reducerea preţului de vânzare de la suma 166.312 Euro la suma de 135.000 
Euro, conform ofertei primite. 

 Având în vedere oferta de cumpărare a terenului în suprafaţă de 2077 mp situat în 
mun. Braşov, str. Bobancu FN, CF nr. 103088 şi 100566-Braşov, primită de către 
lichidatorul judiciar din partea persoanei interesate Banciu Ciprian, a fost convocată 
Adunarea Creditorilor la data de 22.01.2018, ora 10:00 în vederea aprobării reducerii 
preţului de vânzare de la 75 Euro/mp + TVA la 55 Euro/mp + TVA. 

 Potrivit rapoartelor de activitate întocmite de către lichidatorul judiciar pentru 
termenele din datele de 10.01.2018 şi 14.03.2018, au fost menţinute anunţurile privind 
vânzarea bunurilor debitoarei prin licitaţie respectiv negociere, pe site-ul lichidatorului 
şi pe site-ul licitaţii-insolventa.ro.  

 În ceea ce priveşte valorificarea imobilului situat în Braşov, str. Lanurilor nr. 16, a 
organizată licitaţie la data de 15.02.2018, cu preţul de 135.000 Euro, diminuat conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 10.10.2017. La această licitaţie persoana care 
a depus oferta de cumpărare nu s-a prezentat, motiv pentru care lichidatorul judiciar a 
organizat licitaţii săptămânale. 

 Precizăm că Adunarea Creditorilor din data de 22.01.2018 a aprobat reducerea 
preţului de de vânzare de la 75 Euro/mp + TVA la 55 Euro/mp + TVA pentru imobilul 
situat în mun. Braşov, str. Bobancu FN, CF nr. 103088 şi 100566-Braşov. La licitaţia 
publică din data de 28.02.2018 ora 11:00, imobilul a fost adjudecat de către  ofertanţii 
Ghineţ Leonard şi Banciu Ciprian, care au achitat garanţia de participare  la licitaţie de 
11.424 Euro, urmând să achite diferenţa de preţ pentru bunul adjudecat în termen de 90 
zile de la data licitaţiei.  

 Astfel cum rezultă din raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 
13.06.2018, la data de 22.03.2018 s-a prezentat la licitaţie persoana fizică Daneş Adrian 
care a adjudecat imobilul situat în Braşov, str. Lanurilor nr. 16 la preţul de pornire de 
135.000 Euro.  

 Potrivit raportului asupra fondurilor şi planului de distribuire, în perioada 
01.08.2017 – 30.04.2018 a fost obţinută suma de 657.067,88 Lei. 
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 Astfel cum rezultă din planul de distribuire, după acoperirea cheltuielilor cu 
procedura şi onorariul lichidatorului judiciar, creditorilor garantaţi Piraeus Bank S.A. 
(cesionar Lucretius Investments Limited) şi DGFP Braşov (A.J.F.P. Braşov) le-au fost 
distribuită suma totală de 4.94.365 lei.  

 În cauză a fost convocată Adunarea Creditorilor la data de 11.12.2018, ora 11:00, 
în vederea aprobării propunerii lichidatorului judiciar de valorificare a bunurilor mobile 
constând materii prime, materiale, unelte, scule electrice, la cel mai bun preţ oferit însă 
nu mai puţin decât valoarea de deşeu. 

 Pentru Adunarea Creditorilor convocată la data de 11.12.2018, creditoarea 
Mecanică Codlea S.A. şi-a exprimat votul în sensul aprobării ordinii de zi. 

  Potrivit raportului de activitate întocmit la data de 23.11.2018, lichidatorul 
judiciar a solicitat acordarea unui nou termen în vederea valorificării acestor bunuri 
mobile la cel mai bun preţ oferit însă nu mai puţin decât valoarea de deşeu, arătând 
faptul că acestea nu mai prezintă interes pentru piaţa actuală de frigotehnie şi nu mai 
există resurse necesare pentru susţinerea cheltuielilor cu procedura. 

 Conform procesului – verbal al şedinţei încheiat la data de 11.12.2018 publicat în 
BPI nr. 24246/19.12.2018, Adunarea Creditorilor a aprobat propunerea lichidatorului 
judiciar de valorificare a bunurilor mobile constând materii prime, materiale, unelte, 
scule electrice, la cel mai bun preţ oferit însă nu mai puţin decât valoarea de deşeu. 

 Potrivit rapoartelor de activitate întocmite pentru termenele din data de 
12.06.2019 și 20.11.2019, în cauză au fost continuate demersurile de valorificare a 
bunurilor mobile constând în materii prime, materiale, unelte, scule electrice, în 
conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 11.12.2018. 
 
III.4. Stadiu dosar nr. 3107/62/2012: 
 

   În cauză judecătorul sindic a acordat un nou termen în data de 11.03.2020 în 
vederea continuării procedurilor de valorificare a activelor rămase în patrimoniul 
debitoarei.  
 
 
III.5.  Stadiu dosar nr. 3107/62/2012/a3: 
 

 Împotriva sentinţei nr. 303/02.03.2016 pronunţată în dosarul nr. 
3107/62/2012/a3, pârâtul Stănculescu Cătalin, în calitate de fost administrator al 
debitoarei Davicani S.R.L., a formulat recurs. La data de 25.10.2016, prin decizia civilă a 
Curţii de Apel Braşov nr. 429/25.10.2016 pronunţată în dosarul nr. 3107/62/2012/a3, 
recursul pârâtului a fost anulat.  

 A fost obţinută decizia civilă a Curţii de Apel Braşov nr. 429/25.10.2016 

 De asemenea, au fost obţinute cele două hotărâri pronunţate în dosarul nr. 
3107/62/2012/a3 legalizate, cu menţiunea că sunt definitive. 
 
 
III.6. Demersuri până la următorul termen stabilit în cauză: 
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 Urmărirea derulării procedurii insolvenţei în cadrul dosarului nr. 3107/62/2012 
şi obţinerea raportului de activitate ce va fi întocmit pentru termenul din data de 
11.03.2020. 
 
 
 
III.7. Concluzii: 
 
-         În situaţia în care creanţa deţinută de Mecanică Codlea S.A.  nu va putea fi 
recuperată în cadrul procedurii insolvenţei, respectiv în urma valorificării întregului 
activ al debitoarei, şansele de recuperare a acesteia se vor concretiza în cadrul 
procedurilor de executare silită împotriva administratorului statutar. 
 
 
 IV. Debitor: UNIVERSAL TEHNOPROIECT S.R.L. 
 
IV.1. Valoare debit: 92.348,05 RON – creanţă născută înaintea deschiderii procedurii 
şi 29.384,16 RON – creanţă născută după data deschiderii procedurii 
 
IV.2. Izvorul obligaţiei: contractul de închiriere nr. 257 încheiat la data de 
10.02.2009, având ca obiect: închiriere spaţiu de producţie. 
 
IV.3. Istoric: 
 

 La data de 10.02.2009 între Mecanica Codlea SA, în calitate de locator, şi 
debitoarea Universal Tehnoproiect S.R.L., în calitate de locatar, a fost încheiat contractul 
de închiriere nr. 257, având ca obiect închirierea spaţiului de producţie în suprafaţă de 
579,5 mp – Hală Debitare 28a, a platformei betonate în suprafaţă de 300 mp şi a 
spaţiului pentru birouri în suprafaţă de 48 mp, toate situate în incinta Mecanica Codlea 
S.A. Ulterior, prin încheierea actelor adiţionale nr. 1,2,3,4 şi 5 la contractul de închiriere 
nr. 257/10.02.2009, părţile au convenit prelungirea contractului, modificarea obiectului 
acestuia şi modificarea valorii chiriei. Astfel, perioada de închiriere a fost prelungită 
pentru o perioadă de 5 ani, până la data de 01.05.2017, obiectul locaţiunii a devenit 
platforma exterioară betonată în suprafaţă de 337,6 mp, intabulată în CF nr. 10131 
Codlea, nr. top. 3935/57/1/1/1/1 situată în vecinătatea Hălii Montaj, iar preţul chiriei a 
fost fixat la suma de 3.526,87 Euro + TVA/lună. 

 În conformitate cu clauzele stabilite în contractul mai sus menţionat, chiriaşul 
avea obligaţia de a achita şi contravaloarea utilităţilor. 

 Începând cu luna aprilie 2012, debitoarea Universal Tehnoproiect S.R.L. a încetat 
să mai realizeze contraprestaţiile conform contractului, rămânând astfel neachitate 
următoarele facturi: 
 

- factura nr. 7003380/05.04.2012 în cuantum de 22.556,71 RON, rest de plată 
14.049,98 RON; 

- factura nr. 7003408/02.05.2012 în cuantum de 21.522,71 RON; 
- factura nr. 7003418/07.05.2012 în cuantum de 41,94 RON; 
- factura nr. 7003442/01.06.2012 în cuantum de 23.887,58 RON; 
- factura nr. 7003458/06.06.2012 în cuantum de 60,16 RON; 
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- factura nr. 7003489/02.07.2012 în cuantum de 23.929,83 RON; 
- factura nr. 7003493/04.07.2012 în cuantum de 1,55 RON; 
- factura nr. 7003519/01.08.2012 în cuantum de 28.986,71 RON; 
- factura nr. 7003528/03.08.2012 în cuantum de 97,70 RON. 

 

 La sumele restante, debitoarea datorează penalităţi contractuale (calculate până 
la data de 16.08.2012- data formulării cererii de înscriere la masa credală) în cuantum 
de 9.154,05 RON; 

 La data de 09.08.2012, Mecanică Codlea S.A., a fost notificată de către 
administratorul judiciar Continental 2000 SPRL despre deschiderea procedurii 
insolvenţei debitoarei Universal Tehnoproiect S.R.L. stabilită prin Încheierea de şedinţă 
pronunţată de către Tribunalul Bucureşti la data de 09.07.2012 în dos. nr. 
21918/3/2012.  

 Subscrisa am formulat la data de 16.08.2012 cerere de înscriere a creanţei 
Mecanică Codlea S.A. în sumă de 92.348,05 RON la masa credală a debitoarei Universal 
Tehnoproiect S.R.L.; 

 Creanţa în sumă de 92.348,05 lei solicitată a fi înscrisă la masa credală a 
debitoarei, a fost admisă, aceasta fiind trecută în tabelul preliminar al creanţelor 
întocmit de lichidatorul judiciar la categoria creanţelor chirografare, reprezentând un 
procent de 7,52% din totalul creanţelor înscrise în tabel. 

 La data de 08.04.2013 în cauză a fost confirmat planul de reorganizare depus de 
către societatea debitoare, aceasta urmând a proceda la achitarea creanţelor conform  
programului de plăţi anexat planului. 

 Prin raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 26.01.2015, 
administratorul judiciar a arătat faptul că debitoarea şi-a respectat obligaţiile de plată 
asumate, activitatea acesteia fiind profitabilă potrivit situaţiei contabile depuse la 
dosarul cauzei. 

 În ceea ce priveşte cererea creditoarei Mettallchemie GmbH de deschidere a 
procedurii falimentului faţă de debitoarea Universal Tehnoproiect S.R.L., astfel cum v-
am adus la cunoştinţă atât telefonic cât şi prin nota scrisă din data de 25.02.2015, 
aceasta este nefondată, întrucât societatea debitoare doreşte continuarea desfăşurării 
activităţii în condiţiile planului de reorganizare şi nu se află în incapacitate de plată. 

 Societatea noastră a solicitat administratorului judiciar, atât telefonic cât şi prin 
adresă scrisă, comunicarea tabelului definitiv al creanţelor şi a raportului de activitate 
întocmit pentru termenul din data de 27.04.2015. 

 la data de 13.05.2015, creditoarea Mecanică Codlea S.A. a comunicat societăţii 
noastre faptul că planul de reorganizare este respectat, creanţa recuperată la data de 
27.01.2015 fiind în sumă totală de 65.416 RON. 

 Întrucât lichidatorul judiciar nu a dat curs solicitării noastre, am revenit cu o 
nouă solicitare de comunicare a raportului de activitate întocmit pentru termenul din 
data de 27.05.2015 şi a tabelului definitiv al creanţelor. 

 Având în vedere adresa creditoarei Mecanică Codlea S.A. din data de 22.05.2015 
prin care ne-a adus la cunoştinţă faptul că debitoarea înregistrează plăţi restante la 
facturile de utilităţi aferente lunilor Februarie, Martie şi Aprilie 2015, a fost formulată în 
temeiul art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 o cerere către societatea debitoare, prin 
lichidatorul judiciar, în vederea achitării sumelor restante în sumă de 48.367,94 RON 
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(chirie şi utilităţi), precum şi a penalităţilor de întârziere aferente facturilor de utilităţi în 
sumă de 514,82 RON.  

 Astfel, sumele de mai sus reprezintă creanţă născută în procedura reorganizării 
judiciare şi potrivit art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 urma a fi plătită „conform 
documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală ”, iar 
potrivit art. 41 alin. (3) teza I din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei: „În 
cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori 
penalităţile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei 
deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu 
prevederile programului de plăţi.” 

 cererea formulată în conformitate cu prevederile de mai sus a fost recepţionată de 
către societatea debitoare la data de 09.06.2015, conform dovezii de primire 
AR59880887765. 

 Potrivit discuţiei telefonice purtate cu lichidatorul judiciar, am fost informaţi  că 
societatea debitoare, datorită lipsei  veniturilor, a efectuat plăţi doar către creditorii 
garantaţi şi către furnizorii curenţi, fără a putea respecta programul de plăţi. De 
asemenea, lichidatorul judiciar a precizat că lipsa materiilor prime a fost generată de 
încetarea  contractului cu furnizorul Metall Chemie Gmbh, care a condus la  oprirea  
activităţii societăţii debitoare, aceasta aflându-se în imposibilitatea continuării activităţii 
şi a respectării obligaţiilor de plată asumate prin planul de reorganizare.  

 Administratorul judiciar, prin raportul de activitate depus la termenul din data de 
14.09.2015, a învederat cele de mai sus, precum şi faptul că  în cauză sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art. 107, alin. (1) lit.  C din Legea nr. 85/2006, motiv pentru care 
a solicitat judecătorului sindic să dispună deschiderea procedurii  generale a 
falimentului faţă de societatea Universal Tehnoproiect S.R.L.  

 La data de 14.09.2015 s-a dispus deschiderea procedurii falimentului faţă de 
debitoare, dată fiind nerespectarea planului de reorganizare. 

 Precizăm că societatea noastră a formulat în termen legal şi comunicat atât 
Tribunalului Bucureşti, cât şi lichidatorului judiciar, cerere de înscriere a creanţei în 
sumă totală de 72.812,33 RON în tabelul suplimentar. Termenul stabilit de către 
judecătorul sindic pentru întocmirea şi afişarea tabelului suplimentar al creanţelor a fost 
23.11.2015. Potrivit tabelului suplimentar al creanţelor debitoarei Universal 
Tehnoproiect S.R.L., comunicat societăţii Mecanică Codlea S.A. prin email la data de 
26.11.2015, creanţa solicitată de dvs. a fost înscrisă integral în tabelul creditorilor, 
ocupând o pondere de 5,84%. 

 Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor la data de 31.05.2016, 
orele 12:00, în vederea stabilirii strategiei de valorificare a bunurilor din averea 
debitoarei , prin licitaţie publică cu strigare, conform regulamentului de vânzare propus. 

 La data de 30.05.2016 societatea noastră a comunicat lichidatorului judiciar votul 
creditoarei Mecanică Codlea S.A., prin care aceasta nu este de acord cu strategia de 
valorificare propusă de către lichidatorul judiciar, propunând organizarea a trei seturi de 
licitaţii publice care să conţină: 

“Setul I: - 3 licitaţii publice la interval de o săptămână, cu preţul de pornire 
reprezentând 100% din valorile stabilite prin rapoartele de evaluare întocmite de către 
evaluatorul Sinkler Nemeth Istvan, iar în cazul neadjudecării după epuizarea acestui 
set de licitaţii, propunem continuarea licitațiilor cu: 
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Setul II – 3 licitaţii publice la interval de o săptămână, cu preţul de pornire 
reprezentând  95% din valorile stabilite prin rapoartele de evaluare întocmite de către 
evaluatorul Sinkler Nemeth Istvan, iar în cazul neadjudecării după epuizarea acestui 
set de licitaţii, propunem continuarea licitațiilor cu: 

Setul III - 3 licitaţii publice la interval de o săptămână, cu preţul de pornire 
reprezentând 90% din valorile stabilite prin rapoartele de evaluare întocmite de către 
evaluatorul Sinkler Nemeth Istvan, iar în cazul neadjudecării după epuizarea acestui 
set de licitaţii. 

Între cele trei seturi de licitații va fi un termen de maxim trei săptămâni. 
În cazul neadjudecării după epuizarea acestor licitaţii, lichidatorul judiciar va 

convoca Adunarea Creditorilor pentru aprobarea unei noi strategii.” 

 Vă aducem la cunoştinţă faptul că la termenul din data de 06.06.2016, 
lichidatorul judiciar a solicitat un nou termen pentru continuarea procedurilor de 
lichidare a activului societăţii debitoare. Între timp a fost soluţionat recursul formulat de 
creditorul Metallchemie GmbH formulat împotriva sentinţei de deschidere a procedurii 
falimentului în privinţa desemnării lichidatorului, cauza fiind trimisă la prima instanţă 
în vederea desemnării unui lichidator provizoriu (dos. nr. 21918/3/2012/a1 ). Prin 
încheierea de şedinţă pronunţată la data de 27.06.2016 de către Tribunalul Bucureşti în 
dosarul nr.  21918/3/2012, a fost desemnat practicianul în insolvenţă CONTINENTAL 
2000 SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu cu îndeplinirea atribuţiilor 
prev. de art. 25 din Legea nr.85/2006, punându-i-se în vedere acestuia să convoace 
adunarea creditorilor pentru  confirmarea sa.  

 Împotriva încheierii de şedinţă pronunţate la data de 27.06.2016 de către 
Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.  21918/3/2012, creditorul Metallchemie GmbH 
formulat recurs.  

 Precizăm că în cauză a fost convocată Adunarea Creditorilor la data de 
25.08.2016, orele 12.00,  pentru stabilirea onorariului lichidatorului judiciar în etapa 
falimentului. Votul creditoarei Mecanică Codlea S.A., comunicat prin corespondenţă 
lichidatorului judiciar la data de 11.08.2016, a fost exprimat în sensul aprobării  
onorariului propus. 

 La data de 11.08.2016, a fost obţinut tabelul definitiv consolidat al creanţelor. 

 Prin decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 427 pronunţată la data de 10.10.2016 în 
dosarul nr.  21918/3/2012, recursul formulat de către creditorul Metallchemie GmbH 
împotriva încheierii de şedinţă din data de 27.06.2016 a fost anulat ca netimbrat.  

 Rapoartele de activitate întocmite pentru termenele din 07.03.2016, 06.06.2016, 
24.10.2016 şi procesele-verbale ale şedinţelor Adunării Creditorilor încheiate la datele de 
31.05.2016, 25.08.2016 au fost comunicate societăţii Mecanică Codlea prin email la data 
de 20.01.2017. 

 Potrivit rapoartelor de activitate de mai sus şi Raportului asupra fondurilor 
întocmit la data de 26.04.2017, în cauză au fost demarate proceduri de valorificare a 
bunurilor debitoarei prin licitaţie publică, valorificându-se până în prezent activele 
constând în autoturism Dacia şi teren intravilan în suprafaţă de 2000 mp, situat în mun. 
Bucureşti, sectorul 4, str. Drumul Dealul Bradului nr. 149 - 151. 

 În urma valorificării celor două active a fost obţinută suma totală de 484.649,54 
Lei. 

  S-a revenit către lichidatorul judiciar cu solicitarea de comunicare a raportului de 
activitate întocmit pentru termenul din data de 20.02.2017. La data de 27.03.2017 
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lichidatorul judiciar a comunicat raportul de activitate solicitat. Raportul a fost transmis 
creditoarei Mecanică Codlea S.A., prin email la aceeaşi dată. 

 La datele de 01.11.2017, 11.12.2017, 18.01.2018, 22.06.2018, 15.10.2018, 
03.12.2018, 21.05.2019, 09.07.2019 şi 07.10.2019, societatea noastră a solicitat 
lichidatorului judiciar comunicarea rapoartelor de activitate întocmite pentru termenele 
din datele de 19.06.2017, 13.11.2017, 26.03.2018, 24.09.2018, 14.01.2019, 22.04.2019, 
30.09.2019 şi planului de distribuire întocmit în cauză. 

 Potrivit extrasului raportului de activitate întocmit pentru termenul din data de 
30.09.2019, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18502/03.10.2019, 
lichidatorul judicar a solicitat un nou termen pentru continuarea procedurilor de 
valorificare a activului – teren situat în mun. Codlea, jud. Braşov. 
 
 
IV.4. Stadiu dosar nr.  21918/3/2012: 
 

 În cauză a fost acordat termen pentru continuarea procedurilor şi valorificarea 
activului societăţii debitoare, la data de 10.02.2020.  
 
 
IV.5. Demersuri până la următorul termen stabilit în cauză: 
 

 Urmărirea derulării procedurii în cadrul dosarului nr. 21918/3/2012. 

 Obţinerea planului de distribuire întocmit în cauză, a rapoartelor de activitate 
întocmite pentru termenele din data de 19.06.2017, 13.11.2017 , 26.03.2018 24.09.2018, 
14.01.2019, 22.04.2019, 30.09.2019, precum şi a raportului ce urmează a fi întocmit 
pentru data de 10.02.2020. 

 Precizăm că până la data prezentului raport, lichidatorul judiciar nu a comunicat 
copii ale rapoartelor de activitate întocmite în cauză, deşi i-au fost transmise numeroase 
solicitări în acest sens. 
 
IV.6. Concluzii: 
 

- În situaţia în care societatea debitoare deţine bunuri, creanţa Mecanică Codlea 
S.A. urmează a fi recuperată în cadrul procedurilor de valorificare a activului 
debitoarei în măsura îndestulării creditorilor garantaţi şi bugetari, în ordinea 
prevăzută de art. 123 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

 
 
 
V. Debitor: ORGANE DE ASAMBLARE S.A.  
 
V. Valoare debit: 1.133.891 RON – creanţă născută înaintea deschiderii procedurii, ce 
beneficiază de  o cauză de preferinţă, fiind garantată prin constituirea unui drept de 
ipotecă imobiliară asupra imobilelor debitoarei înscrise în CF nr. 101714, 110177, 110139 
- Braşov 
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V.2. Izvorul obligaţiei: contract de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 
761/13.04.2016 la SPN Gonţea Ion – Gonţea Ionuţ Dan Mircea, încheiat urmare a 
convenţiei de plată nr. 1699/12.04.2016.. 
 
 
 
 
V.3. Istoric: 
 

- la data de 12.04.2016 între creditoarea Mecanică Codlea S.A. şi debitoarea  
Organe de Asamblare S.A., reprezentată prin Director Branişte Horia, s-a încheiat 
Convenţia de plată nr. 1699, prin care părţile au stabilit ca plata sumei de 
1.236.927,00 lei (compusă din debit în valoare de 1.195.244,66 lei la care se 
adaugă penalităţi în valoare totală de 41.727,34 lei, rezultate din contractul de 
vânzare nr. 700/15.07.2015 încheiat anterior) să se efectueze de către debitoare, 
eşalonat, în 12 rate egale, începând cu luna iulie 2016 şi până în luna iunie 2017. 

- În vederea garantării respectării obligaţiilor de plată asumate prin convenţia nr. 
1699/12.04.2016, debitoarea Organe de Asamblare S.A. a emis în favoarea 
societăţii Mecanică Codlea S.A. un număr de douăsprezece (12) Bilete la Ordin, 
pentru fiecare rată scadentă. Totodată,  potrivit convenţiei încheiate, părţile au 
stabilit constituirea în favoarea creditoarei a unui drept de ipotecă imobiliară 
până la plata integrală, cu interdicţie de înstrăinare, grevare, demolare, 
dezmembrare, alipire, construire, asupra imobilelor proprietatea debitoarei 
situate în mun. Braşov, str. Zizinului nr. 113, jud. Braşov. 

- Urmare a convenţiei de plată şi în vederea garantării obligaţiei de plată asumate 
de către debitoarea Organe de Asamblare S.A. a sumei totale de 1.236.927,00 lei 
în condiţiile mai sus amintite, la data de 13.04.2016 între părţi a fost încheiat 
contractul de ipotecă imobiliară, autentificat la Societatea Profesională Notarială 
Gonţea Ion – Gonţea Ionuţ Dan Mircea sub nr. 761. Astfel, în favoarea creditoarei 
Mecanică Codlea S.A. a fost constituit drept de ipotecă pentru suma de 
1.236.927,00 lei cu interdicţie de înstrăinare, grevare, demolare, dezmembrare, 
construire, alipire, restructurare, asupra următoarelor imobile: 

 Imobil situat în mun. Braşov, str. Zizinului nr. 113, jud. Braşov, înscris în CF 
101714 – Braşov (nr. CF vechi 32473 – Braşov), cu nr. top. 8559/53 compus din 
teren în suprafaţă de 460 mp, având categoria de folosinţă curţi – construcţii, 
descris la A1 şi construcţii – laboratoare cu identificator cadastral C1, nr. top. 
8559/53, categoria de folosinţă construcţii industriale şi edilitare, descrisă la A1.1; 

 Imobil situat în mun. Braşov, jud. Braşov, înscris în CF 110177 – Braşov (nr. Cf 
vechi 32473A + 28 – Braşov), cu nr. top. 8559/17 compus din teren în suprafaţă 
de 1.340 mp, având categoria de folosinţă altele, descris la A1 şi construcţii – 
depozit descoperit cu identificator cadastral C1 nr. top. 8559/17, categoria de 
folosinţă construcţii de locuinţe, descrisă la A1.1; 

 Imobil situat în mun. Braşov, jud. Braşov, înscris în CF 110139 – Braşov (nr. CF 
vechi 32473 –Braşov), cu nr. top. 8559/12, compus din teren în suprafaţă de 446 
mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii, descris la A1 şi construcţii – 
depozit chimicale şi lubrefianţi, magazie, cu identificator cadastral C1, nr. top. 
8559/12, categoria de folosinţă construcţii industriale şi edilitare, descrisă la A1.1. 
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- prin Încheierile nr. 44906, 44985, 44992/15.04.2016 emise de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov – Biroul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Braşov, s-a dispus intabularea dreptului de ipotecă asupra imobilelor 
mai sus descrise  – CF nr. 101714, 110177 şi 110139 – Braşov (CF vechi 32473 şi 
32473A + 28), în favoarea creditoarei Mecanică Codlea S.A pentru suma totală de 
1.236.927,00 Lei. 

- Prin Încheierea de Şedinţă a Camerei de Consiliu din data de 
03.08.2016 pronunţată în dosarul nr. 3751/62/2016, s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea Organe de 
Asamblare S.A. şi numirea practicianului în insolvenţă Cenţu SPRL în calitate de 
administrator judiciar. Prin hotărârea de deschidere a procedurii au fost stabilite 
următoarele termene limită: 

 Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de creanţă: 16.09.2016. 

 Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor: 06.10.2016. 

 Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 11.10.2016, urmând ca locul 
ţinerii adunării, ora şi ordinea de zi să fie notificate de către administratorul judiciar, 
în condiţiile prevăzute de lege.  

 Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului 
preliminar al creanţelor şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv: 
26.10.2016. 

 
-  La data de 14.09.2016, societatea noastră a înregistrat pe rolul Tribunalului 

Braşov cerere de admitere a creanţelor, solicitând înscrierea în tabelul creditorilor 
la categoria creanţelor garantate cu rangul prevăzut de art. 159 alin. 
(1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, a creanţei deţinute de creditoarea Mecanică 
Codlea S.A. în sumă totală de 1.133.891,00 Lei ( reprezentând creanţă care 
beneficiază de  o cauză de preferinţă, fiind garantată prin constituirea unui drept 
de ipotecă imobiliară asupra imobilelor debitoarei înscrise în CF nr. 101714, 
110177, 110139 - Braşov, conform contractului de ipotecă imobiliară autentificat 
sub nr. 761/13.04.2016 la SPN Gonţea Ion – Gonţea Ionuţ Dan Mircea, încheiat 
urmare a convenţiei de plată nr. 1699/12.04.2016). 

- Potrivit tabelului preliminar al creanţelor, publicat în BPI nr. 18414/12.10.2016, 
creanţa solicitată de Mecanica Codlea S.A. în cuantum de 1.133.891,00 Lei a fost 
înscrisă la categoria prevăzută de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014 – 
creanţe cu cauză de preferinţă. 

- La data de 11.10.2016, ora 13:00, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor 
debitoarei Organe de Asamblare S.A., cu următoarea ordine de zi: 

 Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă a debitoarei; 

 Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Preşedintelui; 

 Confirmarea administratorului judiciar Centu SPRL, desemnat provizoriu şi 
stabilirea remuneraţiei acestuia. 

- Potrivit procesului-verbal al şedinţei Adunării Creditorilor încheiat la data 
11.10.2016, publicat în BPI nr. 18569/13.10.2016, au fost luate următoarele 
hotărâri cu privire la ordinea de zi: 
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 Creditorii au luat act de raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă a debitoarei; 

 A fost desemnat un Comitet al Creditorilor format din: SIF Transilvania  - 
Preşedinte, Direcţia Fiscală Braşov – membru şi Feper S.A. – membru. 

 Creditorii au desemnat administratorul judiciar EOS Insolvency SPRL cu un 
onorariu de 5000 lei + TVA/lună pentru perioada de observaţie şi un onorariu de 
succes de 2,5% din bunurile valorificate, în cazul în care vor exista valorificări în 
perioada de observaţie. 

- La data de 20.10.2016 pe rolul Tribunalului Braşov au fost înregistrate 
contestaţiile formulate de către creditorul TERMO CONFORT S.R.L. împotriva 
tabelului preliminar al creanţelor (dos. nr. 3751/62/2016/a1) şi împotriva 
procesului-verbal al şedinţei Adunării Creditorilor încheiat la data de 11.10.2016, 
ora 13:00 (dos. nr. 3751/62/2016/a2). 

- Prin sentinţa civilă nr. 1485/23.11.2016 pronunţată în dosarul nr. 
3751/62/2016/a2, contestaţia formulată de creditoarea TERMO CONFORT SRL 
împotriva hotărârii adunării creditorilor din data de 11.10.2016 a fost admisă, 
instanţa dispunând anularea hotărârii şi reconvocarea Adunării Creditorilor. 

- Precizăm faptul că Adunarea Creditorilor a fost reconvocată la data de 
24.03.2017, orele 13:00 . 

- Potrivit procesului-verbal încheiat la data de 24.03.2017, orele 13:00, Adunarea 
Creditorilor a confirmat administratorul judiciar Centu SPRL şi au stabilit 
onorariul acestuia la suma de 5000 lei + TVA/lună pentru perioada de observaţie 
la care se adaugă un onorariu de succes de 1% din bunurile valorificate în această 
perioadă. 

- Prin sentinţa civilă nr.  690/24.05.2017 pronunţată în dosarul nr. 3751/62/2016, 
judecătorul sindic a dispus înscrierea provizorie în tabelul creditorilor a 
creditoarei TERMO CONFORT SRL, cu suma de 187.018,50 lei până la 
administrarea probatoriului încuviinţat în dosarul asociat nr. 3751/62/2016/a1 şi 
a soluţionării contestaţiei ce face obiectul acestui dosar. 

- În conformitate cu sentinţa civilă nr.  690/24.05.2017, administratorul judiciar a 
întocmit la data de 28.06.2017 tabelul definitiv al creanţelor. 

- A fost convocată adunarea creditorilor la data de 07.09.2017, orele 14:00, în 
vederea votării planului de reorganizare propus de către administratorul judiciar. 

- Potrivit procesului-verbal al şedinţei Adunării Creditorilor încheiat la data de 
07.09.2017, planul de reorganizare a activităţii debitoarei a fost aprobat. 

- Prin sentinţa civilă nr. 1345/15.11.2017 pronunţată în cauză, planul de 
reorganizare a activităţii debitoarei propus de către administratorul judiciar a fost 
confirmat de către judecătorul sindic, urmând ca societatea Organe de Asamblare 
S.A.  să îşi conducă activitatea sub supravegherea administratorului judiciar în 
conformitate cu planul confirmat. 

- La data de 21.05.2018 a fost întocmit tabelul definitiv rectificativ al creanţelor. 
- Prin raportul privind situaţiile financiare ale debitoarei, aferent trimestrului 

III, administratorul judiciar a arătat faptul că aceasta şi-a îndeplinit integral 
obligaţiile asumate prin planul de reorganizare, achitând integral plăţile aferente 
trimestrului III inclusiv obligaţiile curente născute după deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei. 

- Prin raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 24.10.2018, 
lichidatorul judiciar a arătat faptul că au fost organizate licitaţii publice în vederea 
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valorificării activelor debitoarei, care nu sunt necesare continuării activităţii 
acesteia şi în conformitate cu cele prevăzute în planul de reorganizare. 

- La data de 22.10.2018 a fost întocmit tabelul definitiv rectificat al creanţelor 
având în vedere plăţile efectuate de către debitoare în primele trei trimestre ale 
planului de reorganizare. 

- A fost convocată Adunarea Creditorilor la data de 07.12.2018, orele 13:00, în 
vederea aprobării Raportului privind descrierea bunurilor din averea debitoarei şi 
valorificarea acestora, conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea 
Creditorilor din data de 25.05.2018. Potrivit procesului – verbal încheiat la data 
de 07.12.2018, publicat în BPI nr. 23722/12.12.2018, raportul prezentat de către 
administratorul judciiar a fost aprobat de către Adunarea Creditorilor. 

- Prin raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 16.01.2019,pe 
care îl anexăm, administratorul judiciar a arătat faptul că debitoarea şi-a 
îndeplinit integral obiectivele propuse prin planul de reorganizare, au fost 
achitate integral obligaţiile asumate prin programul de plăţi aferente primelor trei 
trimestre, inclusiv obligaţiile curente şi că în cadrul licitaţiilor publice organizate 
la datele de 21.12.2018 şi 11.01.2019 au fost valorificate următoarele bunuri din 
patrimoniul debitoarei: turn de răcire în suprafaţă de 77 mp şi teren împrejmuire 
în suprafaţă de 36 mp, copertină colaci cu teren aferent în suprafaţă de 81,70 mp 
şi teren în suprafaţă de 120 mp; teren – spaţiu verde în suprafaţă de 3743 mp. 

- Potrivit procesului – verbal încheiat la data de 23.01.2019, raportul trimestral nr. 
4 prezentat de către administratorul judciar a fost aprobat de către Comitetul 
Creditorilor. 

- Prin raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 20.03.2019, 
administratorul judiciar a arătat faptul că debitoarea şi-a îndeplinit integral 
obiectivele propuse prin planul de reorganizare şi că au fost achitate integral 
obligaţiile asumate prin programul de plăţi aferente primelor cinci trimestre, 
inclusiv obligaţiile curente. 

- La data de 10.04.2019, administratorul judiciar a înregistrat la dosarul cauzei 
modificarea planului de reorganizare al activităţii societăţii debitoare. 

- Prin raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 19.06.2019, 
administratorul judiciar a arătat faptul că debitoarea şi-a îndeplinit integral 
obiectivele propuse prin planul de reorganizare şi că au fost achitate integral 
obligaţiile asumate prin programul de plăţi aferente primelor şase trimestre, 
inclusiv obligaţiile curente. De asemenea, administratorul judiciar a arătat că pe 
parcursul derulării procedurii au fost valorificate active (bunuri mobile şi 
terenuri) aparţinând debitoarei în cadrul licitaţiilor din datele de 12.04.2019 şi 
07.06.2019. 

- Prin raportul de activitate întocmit pentru termenul din data de 19.06.2019, s-a 
solicitat confirmarea planului de reorganizare modificat. 

- Prin sentinţa civilă nr. 905/SIND/19.06.2019 pronunţată în dosarul nr. 
3751/62/2016, judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare modificat, 
propus de căître administratorul judiciar CENŢU SPRL. 

- Potrivit raportului întocmit pentru termenul din data de 06.11.2019, pe care îl 
anexăm, administratorul judiciar a arătat faptul că debitoarea şi-a îndeplinit 
integral obiectivele propuse prin planul de reorganizare şi că au fost achitate 
integral obligaţiile asumate prin programul de plăţi aferente șapte trimestre, 
inclusiv obligaţiile curente. 
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V.4. Stadiu dosar nr.  3751/62/2016: 
 

 În cauză a fost acordat un nou termen la data de 29.01.2020 pentru continuarea 
procedurii de reorganizare în vederea plăţii creanţelor, depunerea următorului raport 
trimestrial privind situaţia financiară a debitoarei, cu respectarea prevderilor art. 144 din 
Legea nr. 85/2014. 

 Precizăm că prin sentinţa civilă nr. 1539/20.12.2017 pronunţată în dosarul nr. 
3751/62/2016/a1 (având ca obiect contestaţie împotriva tabelului preliminar), 
Tribunalul Braşov a respins contestaţia  formulată de creditorul TERMO CONFORT SRL 
împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi împotriva creanţei în sumă de 187.018,50 
lei înscrisă provizoriu, dispunând totodată radierea acestei creanţe din tabelul 
creditorilor. 
 
 
 
 
V.5. Demersuri până la următorul termen stabilit în cauză: 
 

 Urmărirea derulării procedurii în cadrul dosarului nr. 3751/62/2016 şi obţinerea 
raportului de activitate ce urmează a fi întocmit pentru termenul din data de 29.01.2020. 
 
 
VI. Debitor: Tehnoline Production S.R.L.  
 
VI.1. Valoare debit: 90.956,40 RON (la data de 03.03.2017) – creanţă reprezentând 
contravaloarea chiriei neachitate şi utilităţi. 
 
VI.2. Izvorul obligaţiei: contractul de închiriere nr. 971/01.10.2015. 
 
 
VI.3. Istoric: 
 

- Între părți a fost încheiat contractul de închiriere nr. 971/01.10.2015, având ca 

obiect spațiul proprietatea creditoarei, situat în mun. Codlea, str. Rampei nr. 1, jud. 

Brașov, cu o suprafață totală de 1707,69 mp, în scopul exercitării obiectului de activitate 
al debitoarei.  
- Contractul de închiriere nr. 971/01.10.2015 a fost încheiat pentru o perioadă de 5 

ani, începând cu data de 01.10.2015 și până la 30.09.2020. 
- Potrivit clauzelor contractuale, valoarea chiriei lunare a fost stabilită la suma de 

5.111,35 EUR + TVA/lună, în perioada 01.10.2015 – 31,12,2015 și la suma de 2.843,23 
EUR + TVA/lună în perioada 01.01.2016 – 30.09.2010. Pe lângă plata chiriei lunare, 
debitoarea și-a asumat și obligația achitării contravalorii utilităților rezultate din 
folosinţa imobilului.  

- În conformitate cu art. 5.2. din contract, plata chiriei și a utilităților urma a se 
efectua în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii facturii de către creditoare. 
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Pentru neplata în termen a facturilor, părțile au stipulat la art. 5.4. aplicarea unor 

penalități de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat următoare datei scadente. 

- Spațiul situat în mun. Codlea, str. Rampei nr. 1 a fost pus la dispoziția debitoarei 
începând cu data de 01.10.2015. 
- La începutul relaţiei contractuale, debitoarea a dat dovadă de bună – credinţă în 

executarea obligaţiilor asumate, procedând la achitarea facturilor aferente locațiunii. 
- Începând cu luna iulie a anului 2016, debitoarea a început să întâmpine dificultăţi 

în onorarea obligaţiilor de plată a facturilor de chirie și utilități, sistând ulterior plata 
acestora. 
 
Demersuri efectuate: 

- Întrucât în urma somaţiilor comunicate, debitoarea nu a procedat la achitarea 
debititului restant, la data de 26.01.2017 împotriva acesteia a fost formulată cerere de 
emitere a unei ordonanţe de plată pentru suma de 63.446,03 Lei, solicitându-se şi plata 
penalităţilopr de întârziere, respectiv a cheltuielilor de judecată, constând în onorariu 
avocat şi taxă judiciară de timbru. Cererea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Braşov sub nr. 1690/197/2017. 

- La data de 17.03.2017, instanţa a dispus admiterea cererii formulate, ordonând 
debitoarei ca în termen de 10 zile de la data comunicarii hotărârii să achite creditoarei 
suma de 63.446,03 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate emise în baza 
contractului de închiriere nr. 971/01.10.2015, suma de 3255,23 lei reprezentând 
penalităţi de întârziere calculate conform contractului până la data introducerii cererii, 
precum şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,05 % pe zi de întârziere, calculate de 
la data introducerii cererii şi până la data plăţii efective a debitului principal. De 
asemenea debitoarea a fost obligată la plata sumei de 200 lei RON, cu titlu de cheltuieli 
de judecată. 
- Întrucât prin sentinţa civilă nr. 2481/17.03.2017 instanţa a omis a se pronunţa 

asupra heltuielilor de judecată constând în onorariu avocat, la data de 12.04.2017 a fost 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Braşov, cerere de completare a dispoziţivului sentinţei 
de mai sus. 

- La data de 24.05.2017, cererea de completare a fost admisă, instanţa urmând a 
redacta şi comunica Hotarârea nr.  5396/24.05.2017, pronunţată în acest sens.   
- De asemenea, precizăm că la data de 03.03.2017 împotriva debitoarei a fost 

formulată cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Cererea a fost înregistrată pe 
rolul Tribunalului Bucureşti sub nr. 7888/3/2017. 
- La data de 02.03.2017 a fost expediat plicul conţinând notificarea de reziliere a 

contractului de închiriere nr. 971/01.10.2015 către debitoarea Tehnoline Production 
S.R.L., solicitându-se totodată ca până cel târziu la data de 31.03.2017 să se dispună 
părăsirea spațiului ce a făcut obiectul contractului de locațiune nr. 971/01.10.2015 și 
readucerea acestuia în starea inițială, respectiv în starea în care imobilul se afla la data 
încheierii locațiunii. 
- Ulterior acestor demersuri, părţile au hotărât menţinerea locaţiunii şi au stabilit 

ca debitoarea să efectueze plata sumelor restante eşalonat pe o perioadă de trei luni 
consecutive (mai, iunie şi iulie), în caz contrar, urmând a se interzice accesul acesteia în 
incinta imobilului proprietatea creditoarei Mecanică Codlea S.A. 
- În prezent relaţiile contractuale sunt menţinute, locatara Tehnoline Production 

S.R.L. procedând la plata contravalorii locaţiunii şi a utilităţilor aferente. 
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VII. Debitor: Risto – Team Total S.R.L.  
 
VII.1. Valoare debit: 8.093,60 RON la care se adaugă penalităţi de întârziere  în sumă 
de 290,46 RON – creanţă reprezentând contravaloarea chiriei neachitate şi utilităţi. 
 
VII.2. Izvorul obligaţiei: contractul de închiriere nr. 2381/29.11.2016 şi facturile 
emise în baza acestuia: 7006076/09.01.2017, 7006108/01.02.2017, 
7006165/01.03.2017, 7006219/03.04.2017, 7006272/02.05.2017 şi 
7006337/06.06.2017. 
 
VII.3. Istoric: 

- Între părți a fost încheiat contractul de închiriere nr. 2381/29.11.2016, având ca 

obiect spațiul proprietatea creditoarei, situat în mun. Codlea, str. Rampei nr. 1, jud. 

Brașov, Anexa Tehnico Socială 1B, cu o suprafață totală de 177 mp, în scopul exercitării 
obiectului de activitate al debitoarei.  
- Contractul de închiriere nr. 2381/29.11.2016 a fost încheiat pentru o perioadă de 

14 luni ani, începând cu data de 01.12.2016 și până la 31.01.2018. 
- Potrivit clauzelor contractuale, valoarea chiriei lunare a fost stabilită la suma de 

1,4 EUR/mp/lună + TVA. 
- Pe lângă plata chiriei lunare, debitoarea și-a asumat și obligația achitării 

contravalorii utilităților rezultate din folosinţa imobilului.  

- În conformitate cu art. 5.2. din contract, plata chiriei și a utilităților urma a se 
efectua în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii de către 

creditoare. Pentru neplata în termen a facturilor, părțile au stipulat la art. 5.4. aplicarea 

unor penalități de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare datei scadente. 
- Spațiul situat în mun. Codlea, str. Rampei nr. 1 a fost pus la dispoziția debitoarei 

începând cu data de 01.12.2016. 
 
 
Demersuri efectuate: 
 

- Întrucât în debitoarea nu a procedat la achitarea contravalorii chiriei conform 
contractului nr.  2381/29.11.2016, la data de 29.06.2017, aceasteia i-a fost comunicată o 
somaţie de plată, punându-i-se în vedere ca în termen de cel mult 15 zile de la data 
primirii somaţiei să procedeze la plata debitului acumulat, în sumă totală de  8.384,06 
RON, compusă din debit principal în sumă de 8.093,60 RON (contravaloarea neachitată 
a facturilor  nr. 7006076/09.01.2017, 7006108/01.02.2017, 7006165/01.03.2017, 
7006219/03.04.2017, 7006272/02.05.2017 şi 7006337/06.06.2017 emise în baza 
contractului de închiriere nr. 2381/29.11.2016) şi penalităţi de întârziere în sumă de 
290,46 RON, datorate conform contractului nr. 2381/29.11.2016. 

- Corespondenţa comunicată debitoarei a fost returnată la data de 12.07.2017, cu 
menţiunile Avizat. Reavizat. Se aprobă înapoierea 10.07.2017.  
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- Întrucât debitoarea Risto-Team Total S.R.L. nu a procedat la achitarea debitului  
de 8.384,06 RON, împotriva acesteia a fost formulată  cerere de emitere a unei 
ordonanţe de plată, solicitându-se de asemenea şi obligarea debitoarei la plata 
cheltuielilor de judecată.    

- Cererea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Braşov sub numărul de dosar   
17464/197/2017. 

-  Prin sentinţa civilă nr.  13250/29.12.2017, instanţa a admis cererea formulată de 
creditoarea Mecanică Codlea S.A. în contradictoriu cu debitoarea Risto-Team Total 
S.R.L., ordonând debitoarei să achite creditoarei, în termen de 10 zile de la comunicarea 
hotărârii, următoarele sume: 
  suma de 8.093,6 lei, reprezentând debit principal 
 suma de 415,18 lei, reprezentând penalităţi de întârziere 
Totodată, debitoarea a fost obligată şi la plata: 
 penalităţilor de întârziere de 0,05 %/zi, calculate începând cu data de 31.07.2017 

şi până la data plăţii efective a debitului 
 cheltuielilor de judecată în sumă de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de 

timbru şi de 2.380 lei, reprezentând onorariu avocat. 
 
- În urma comunicării hotărârii nr. 13250/29.12.2017, s-a procedat la legalizarea 

acesteia şi demararea procedurilor de executare silită împotriva debitoarei Risto – Team 
Total S.R.L. 

- Cererea de executare silită a fost înregistrată la BEJ Tereacă Toma Cornel sub nr. 
de dosar 37/2018. 

- Prin procesul - verbal încheiat la data de 20.04.2018, executorul judecătoresc a 
dispus aplicarea sechestrului asupra bunului mobil identificat în patrimoniul debitoarei, 
respectiv autoturism marca OPEL J96 BP11 Vectra , număr înmatriculare BV 15 PHO, an 
fabricaţie 2001, serie şasiu W0L0JBF1911097570. 

- Având în vedere existenţa a încă două executări silite demarate împotriva 
debitoarei Risto – Team Total S.R.L., la data de 06.06.2018 s-a dispus conexarea 
dosarelor execuţionale nr. 334/2017, 37/2018 şi 284/2016, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 654 alin. (5) Cod de procedură civilă, fiind emisă o încheiere în acest 
sens. 

- La data de 21.06.2018, ora 09.30, un reprezentant al societăţii noastre s-a 
prezentat la sediul executorului judecătoresc  în vederea discutării continuării executării 
silite prin vânzarea la licitaţie publică a bunului mobil sechestrat. 

- Cu această ocazie s-a stabilit evaluarea bunului şi demararea procedurii de 
vânzare la licitaţie a acestuia. 

- Pentru evaluarea mijlocului de transport a fost desemnat expertul evaluator Ing. 
Toma Oţelea, care a procedat la convocarea părţilor la data de 12.07.2018, orele 10:00, la 
sediul debitoarei în vederea identificării faptice şi inspectării bunului. 

- Potrivit notei înregistrate la data de 27.07.2018 de către expertul evaluator la 
sediul executorului judecătoresc, mijlocul de transport nu a putut fi evaluat întrucât nu a 
fost identificat faptic. 

-  S-a stabilit cu executorul judecătoresc continuarea procedurilor de executare 
silită şi emiterea unor noi adrese în vederea identificării bunurilor debitoarei. 

- Până la data prezentului raport nu au fost identificate sume de bani în conturile 
debitoarei sau bunuri ale acesteia (cu excepţia mijlocului de transport marca OPEL J96 
BP11 Vectra, care a fost identificat scriptic însă nu şi faptic). 
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- În prezent procedurile de executare silită sunt în desfăşurare, societatea noastră 
stabilind cu executorul judcătoresc ca acesta să efectueze periodic interogări în vederea 
identificării bunurilor/veniturilor debitoarei. 

- Precizăm că în urma unor verificări, a fost identificat pe portalul instanţelor 
dosarul nr. 2423/62/2019, având ca obiect cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de către creditoarea A.J.F.P. Braşov la data de 27.06.2019 
împotriva debitoarei Risto Team – Total S.R.L.  

- Tribunalul Braşov a stabilit primul termen pentru soluţionarea cererii de 
deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Risto Team – Total S.R.L. a fost 
stabilit la data de 03.10.2019.  

- Prin sentința civilă nr. 1218/07.10.2019 pronunțată în dosarul nr. 2423/62/2019, 
Tribunalul Braşov a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva 
debitoarei Risto Team – Total S.R.L., fiind stabilite următoarele termene: 

 
- termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de 21.11.2019 
- termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, înregistrarea şi 

publicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 02.12.2019 
- termenul pentru întocmirea, înregistrarea şi publicarea tabelului definitiv al 

creanţelor la data de 27.12.2019 
- data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 09.12.2019. 
 
- Precizăm faptul că societatea Mecanica Codlea S.A. nu a fost notificată asupra 

deschiderii procedurii față de debitoare. 
- S-a hotărât formularea unei cereri de înscriere la masa credală, în conformitate cu 

dispozițiile art. 104 din Legea nr. 85/2014. 
- Cererea de admitere a creanței în cuantum de 15.066,48 Lei, compusă din 

suma de 11.088,78 Lei, conform titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 
13250/29.12.2017 pronunţată de către Judecătoria Braşov în dosarul 17464/197/2017, 
cheltuieli de executare silită în cuantum de 749 Lei şi penalităţi de întârziere în valoare de 
3.228,70 Lei (0,05%/zi din valoarea facturată, conform contractului de închiriere nr. 
2381/29.11.2016, calculate începând cu data de 31.07.2017 și până la data deschiderii 
procedurii, 07.10.2019), a fost comunicată Tribunalului Brașov la data de 21.11.2019 prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

- Potrivit art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, “de la data deschiderii procedurii 
insolvenței se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile 
de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea 
drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin 
depunerea cererilor de admitere a creanţelor”. 

- În cauză a fost stabilit următorul termen pentru continuarea procedurii la data de 
23.01.2020, ora 12:00. 

- Întrucât creanța solicitată de către Mecanica Codlea S.A. nu a fost înscrisă în 
tabelul preliminar al creanțelor, dintr-o omisiune a lichidatorului judiciar, la data de 
11.12.2019 a fost înregistrată contestație împotriva tabelului preliminar al creanțelor 
debitoarei RISTO – TEAM TOTAL S.R.L. întocmit de către lichidatorul judiciar la data 
de 03.12.2019 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23075/04.12.2019. 

- Tribunalul Brașov a stability termen pentru soluționarea contestațiiei la data de 
06.02.2020, dos. nr. 2423/62/2019/a2. 
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- Precizăm că între timp, lichidatorul judiciar a înscris creanța solicitată de către 
Mecanică Codlea S.A. în tabelul definitiv al creanțelor, întocmit la data de 27.12.2019 și 
publicat în BPI nr. 24668/31.12.2019 (pe care îl anexăm), contestația formulată 
rămânând astfel fără obiect. 

 
 

VIII. Schiel Friedrich Emil – reclamant dos. nr. 25679/3/2017 
 
- La data de 02.04.2018, societatea noastră a formulat întâmpinare faţă de cererea 

de chemare în judecată formulată de către reclamantul Schiel Friedrich Emil, având ca 
obiect imobilul înscris în CF iniţial 11647 – Braşov, nr. top. 12205/2, compus din teren 
de 12.399,2 mp, ce a aparţinut societăţii Portocală & Schiel Întreprinderi Metalurgice 
S.I.N.C., naţionalizată. 

- Prin sentinţa civilă nr. 130/08.06.2018 pronunţată în dosarul nr. 25679/3/2017, 
Tribunalul Braşov a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Bucureşti şi constatând conflictul negativ de competenţă ivit între 
Tribunalul Bucureşti şi Tribunalul Braşov a dispus suspendarea cauzei şi trimiterea 
dosarului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea soluţionării conflictului 

- Prin Decizia nr. 2805/10.07.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit 
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti. 

- La data de 12.10.2018, Tribunalul Bucureşti a dispus respingerea cererii 
reclamantului de repunere în termenul de formulare a acţiunii ca neîntemeiată şi 
totodată, ca tardiv introdusă în contradictoriu pârâta AUTORITATEA PENTRU 
ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI şi ca prematur introdusă în contradictoriu 
cu pârâta COMISIA NATIONALA PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR. 

- La data de 11.12.2018 reclamantul Schiel Friedrich Emil a înregistrat apel 
împotriva sentinţei civile nr. 1881/12.10.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în 
dosarul nr. 25679/3/2017. 

- Prin decizia civilă nr. 1118/02.07.2019, Curtea de Apel Bucureşti a dispus 
admiterea în parte a apelului formulat de către Schiel Friedrich Emil şi trimiterea spre 
rejudecare la Tribunalul Bucureşti  a cererii formulate de acesta în contradictoriu cu 
pârâta Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. 
 
 
IX. Debitor: Cris Sarmicons S.R.L.  
 
IX.1. Valoare debit: 778,63 RON la care se adaugă penalităţi de întârziere  în sumă de 
31,41 RON – creanţă reprezentând contravaloarea chiriei neachitate şi utilităţi. 
 
IX.2. Izvorul obligaţiei: contractul de închiriere nr. 1160/27.11.2015, actele adiţionale 
nr. 1/01.11.2016, nr. 2/06.11.2017, facturile emise în baza acestuia: 7007062/04.06.2018 
(rest de plată 134,64 Lei), nr. 7007099/02.07.2018, 7007161/01.08.2018 şi 
7007228/03.09.2018. 
 
IX.3. Istoric: 

- La data de 27.11.2015 între părţi a fost încheiat contractul de închiriere nr. 1160, 

având ca obiect închirierea spațiului proprietatea creditoarei, situat în Mun. Codlea, str. 

Rampei nr. 1, jud. Brașov, Platforma  Betonată, cu o suprafață totală de 40 mp, în 
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vederea exercitării obiectului de activitate al pârâtei şi stabilirii punctului de lucru al 
acesteia – parcare autocamion. 

- Contractul de închiriere nr. 1160/27.11.2015 a fost încheiat pentru o perioadă de 

un an, începând cu data de 01.12.2015 și până la 01.12.2016, durata acestuia fiind 
prelungită ulterior prin actele adiţionale nr. 1/01.11.2016 şi nr. 2/06.11.2017 pentru 
perioade a câte un an, până la data de 01.12.2018. 
- Potrivit clauzelor contractuale, valoarea chiriei lunare a fost stabilită la suma de 

0,95 Euro/mp/lună + TVA, respectiv la suma de 38 Euro/lună + TVA. Pe lângă plata 
chiriei lunare, debitoarea și-a asumat și obligația achitării contravalorii utilităților 
rezultate din folosinţa spaţiului.  
- În conformitate cu art. 5.3. din contract, plata chiriei și a utilităților urma a se 

efectua în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii facturii de către reclamantă. 
Pentru neplata în termen a facturilor, părțile au stipulat la art. 5.4. aplicarea unor 
penalități de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat următoare datei scadente. 

- Întrucât debitoarea nu a procedat la achitarea unora dintre facturile emise în baza 
contractului de închiriere nr. 1160/27.11.2015, la data de 18.10.2018 aceasta a fost 
somată în vederea achitării debitului restant în cuantum de 778,63 Lei, prin intermediul 
unei scrisori recomandate cu confirmare de primire şi conţinut declarat. Somaţia de 
plată a fost recepţionată de către debitoare la data de 22.10.2018, conform dovezii de 
primire nr. VA59997000167. 

- Deşi somaţia de plată a fost recepţionată, debitoarea nu a dat curs acesteia. 
- Împotriva debitoarei a fost formulată cerere de valoare redusă, potrivit 

dispoziţiilor art. 1026 şi următoarele Cod de procedură civilă.  
- Cererea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Braşov la data de 13.11.2018 sub 

numărul de dosar 27557/197/2018. 
- Prin sentinţa civilă nr. 3049/04.04.2019, Judecătoria Braşov a admis cererea 

formulată de reclamanta Mecanica Codlea S.A., obligând pârâta Cris Sarmicons 
S.R.L. la plata sumei de 778,63 lei cu titlu de chirie restantă la care se adaugă 
penalităţi de întârziere de 0,05% pe zi de întârziere, calculate de la data scadenţei 
şi până la data plăţii efective, precum şi la plata sumei de 50 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

- Debitoarea a procedat la achitarea debitului înregistrat, conform informaţiilor 
furnizate de către reprezentanţii creditoarei. 

 
 
 
X. Păun Florin, Păun Rodica:  
 
X.1. Obiect litigiu: pretenţii - 13.496 Lei 
 
X.3. Istoric: 

- La data de 16.08.2018 a avut loc un eveniment meteo deosebit, care a provocat 
pagube însemnate cetăţenilor din municipiul Codlea. În acest sens, pentru data de 
16.08.2018 a fost emisă o avertizare meteo Cod Portocaliu şi Cod Galben de 
furtuni pentru localitatea Codlea.  

- Din adeverinţa nr. 21471 emisă de Primăria Codlea la data de 22.08.2018, a 
rezultat faptul că la data de 16.08.2018 au avut loc fenomene meteo extreme sub 
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forma de ploi torenţiale şi vânt puternic peste limitele normale, care au necesitat 
intervenţia în municipiu a Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă. 

- Cu ocazia acestui eveniment meteo o parte din hidroizolaţia aplicată pe una dintre 
halele societăţii Mecanică Codlea S.A. a ajuns pe acoperişul reclamanţilor Păun 
Florin, Păun Rodica. 

- La data de 20.12.2018 reclamanţii Păun Florin şi Păun Rodica au formulat cerere 
de chemare în judecată împotriva societăţii Mecanică Codlea S.A., solicitând 
obligarea acesteia la plata sumei de 13.496 lei, reprezentând contravaloarea unor 
lucrări pe care reclamanţii le-au efectuat la acoperişul acestora, motivat de faptul 
că avariile suferite de reclamanţi ar fi avut drept unică cauză, partea de 
hidroizolaţie desprinsă de pe imobilul pârâtei. 

- Cererea de chemare în judecată a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Braşov la 
data de 20.12.2018 sub nr. de dosar 31011/197/2018. 

- Faţă de cererea de chemare în judecată, societatea noastră a formulat 
întâmpinare solicitând respingerea cererii ca neîntemeiată şi obligarea 
reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

- Prin sentinţa civilă nr. 6541 pronunţată la data de 04.07.2019, Judecătoria Braşov 
a dispus admiterea cererii formulate de către reclamanţii Păun Florin şi Păun 
Rodica şi obligarea pârâtei Mecanica Codlea S.A. la plata cheltuielilor de judecată.  

- Împoriva sentinţei civile nr.  6541/04.07.2019, a fost formulată în termen legal, 
calea de atac a apelului. 

- Apelul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Braşov, stabilindu-se primul termen 
de judecată pentru soluţionarea acestuia la data de 26.11.2019. 

- Prin decizia civilă nr. 1945/2019/17.12.2019, Tribunalul Brașov a dispus 
respingerea apelului formulat de către Mecanica Codlea S.A. împotriva sentinţei 
civile nr. 6541/04.07.2019 a Judecătoriei Braşov. Totodată, apelanta-pârâtă a fost 
obligată la plata sumei de 1.785 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu 
avocat, către intimații-reclamanți Păun Florin şi Păun Rodica.  

 
 

 
 
     S.C.A. Prunaru & Asociaţii 
prin avocat Ioan Claudiu Prunaru 


