BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15994/28.08.2018
Primăria comunei Hărău cu sediul în Hărău, str. Principală, nr. 69, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 4374040
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 119, completul C13-2, în ziua de 12, luna 09, anul 2018, ora 10,00, în calitate
de creditori în proces cu debitoarea SC Als Haller SRL, cu sediul social în sat Hărău, comuna Hărău, nr. 71, jud.
Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/777/2007, CUI
21790794 prin lichidator judiciar C.I.I. Bratu Daniela cu sediul în Şoimuş, str. Viilor, nr. 295, jud. Hunedoara,
înmatriculat la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. 1306, pentru Legea nr. 85/2014cerere de închidere procedură
Parafa preşedintelui instanţei
Grefier,
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INTERNATIONAL BUJOR SRL, cod unic de înregistrare: 21906091
Raport lunar
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
Nr.8190/28.08.2018
Număr dosar: 1097/1371/2012 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător-sindic: Flavius Gheorghe Mureșan
Temei juridic: art.21 alin.(1) coroborat cu art.24 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Lichidator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, cu datele din antet, desemnată prin Sentința nr.74/23.01.2013, pronunțată
în ședință publică
Debitor: Societatea Internațional Bujor SRL, cu sediul în str. Ady Endre, nr.29, Bujor, județul Mureș, CUI 21906091,
număr de înregistrare în registrul comerțului J26/1065/2007
Depunem raportul lunar întocmit în temeiul art.21 alin.(1) coroborat cu art.24 din Legea nr.85/2006.
Raportul anterior nr.7769/25.07.2018 a fost publicat în BPI nr.14594/26.07.2018. Anexăm dovada publicării.
În perioada decursă de la ultimul termen am continuat demersurile pentru valorificarea proprietății imobiliare a
debitorului situată în comuna Miheșu de Câmpie, sat Bujor, str. Ady Endre nr.29, județul Mureș. Au fost continuate
licitațiile publice săptămânale programate pe zilele de vineri, ora 13:00. Prețul de strigare este stabilit la nivelul de 75
față de prețul de evaluare, respectiv la suma de 79.500 lei.
Nu s-au înscris persoane la licitații și nu au fost depuse oferte noi pentru cumpărarea imobilului.
Am trimis comandă pentru publicarea unui nou anunț de vânzare în cotidienele Zi de Zi și Népújság (numerele din
31.08.2018). Anunțul va fi postat inclusiv pe site-urile: www.smdamures.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.storia.ro
și www.olx.ro. Prețul de strigare va fi menținut la același nivel de 79.500 lei.
Debitorul nu dispune în prezent de mijloace bănești. După depunerea raportului nr.7769/25.07.2018 nu au fost achitate
sume în numele debitorului cu titlu de cheltuieli.
Mureș Insolvency SPRL
prin asociatul coordonator, ec. Todor-Soo Ignație
Județul Vâlcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GOVORA SA, cod unic de înregistrare: 1474711
Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia
stării de insolvenţă a debitorului Govora SA
Nr. 1454 din 27.08.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1746/90/2018, Tribunal Valcea, Secţia a-II-a civila. Judecător-sindic Floroiu
Elena Cristina.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Scuarul Revolutiei, nr. 1, localitatea Rm. Valcea, judeţul Valcea, numar de
telefon: 0250/739120, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni-Vineri, intre orele: 09.00-13.00.
3.Debitor: GOVORA SA, cod de identificare fiscală: 1474711, sediul social: Rm. Valcea, str. Priza Olt, nr. 11, bl. 5,
jud. Vâlcea, număr de ordine în registrul comerţului: J38/231/1991.
4. Administrator judiciar: VIZAL CONSULTING IPURL cod de identificare fiscală: 20779380, sediul social în
Bucureşti, str. M.I. Brutus, nr. 7, ap. 1, sector 5, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR:
RFO II 0180/2006, telefon: 0350/419734, Fax: 0350/408100, e-mail: vizalsprl@gmail.com şi cu sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedura în Rm. Valcea, str. Daniil Ionescu, nr. 6A, judeţul Valcea. Nume şi prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Iordache Claudiu.
CAPITOLUL I. GENERALITATI
1.1.Informaţii privind administratorul judiciar:
Societatea Profesională VIZAL CONSULTING IPURL cu sediul social în Bucureşti, str. M. I. Brutus, nr. 7, ap. 1,
sector 5, şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în Rm. Valcea, str. Daniil Ionescu, nr. 6A, jud.
Valcea, reprezentată prin practician în insolvenţă Iordache Claudiu, număr înregistrare U.N.P.I.R.: RFO II 0180/2006,
C.I.F.: 20779380/2007. În calitate de administrator judiciar al societatiiGOVORA SA, în conformitate cu prevederile
art. 97 alin. 1, din Legea nr. 85/2014, am procedat la studierea indicatorilor din situatiile financiare anuale
aferenteanilor 2015-2017 precum şi a documentelor predate de catre debitoare, rezultatele obţinute făcând obiectul
prezentului raport, după cum urmează:
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1.2.Date de identificare ale societăţii debitoare:
Numele firmei: SC GOVORA SA; sediul declarat la O.R.C. Vâlcea: Rm. Vâlcea, str. Priza Olt, nr. 11, bl. 5, judeţul
Valcea, nr. Ordine în Registrul Comerţului: J38/231/1991; Codul unic de înregistrare: 1474711; Capital social: 1962700
lei integral varsat; nr. actiuni: 1962700din care actiuni nominative: 1962700. Valoarea unei actiuni: 0,1 lei, Domeniul
de cativitate principal: Cod CAEN: 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale şi nerezidentiale”.
Actionari PERSOANE FIZICE: Tirlie Dan Cristian, cetăţean român, cota participare la beneficii şi pierderii: 8,8%
/8,8%, numar actiuni: 1.727.352 ;Dobrinescu Benoni, cetatean român, cota de participare la beneficii şi pierderii:
14,73% / 14,73%, numar actiuni 2.890.201;Cotar Ion, cetatean român, cota de participare la beneficii şi pierderii: 17% /
17%, numar actiuni: 3.337.356 ;
Actionari LISTA: Denumire lista: PERSOANE FIZICE Denumire: Lista avand 908 actionari, cota de participare la
beneficii şi pierderii: 58,66% / 58,66%, numar actiuni: 11.513.841 ;
Denumire lista: PERSOANE JURIDICE. Denumire:Lista avand 1 actionar, cota de participare la beneficii şi pierderii:
0,81% / 0,81%, numar actiuni: 158.250; Persoane imputernicite/persoane fizice
Administratori: Dragulescu Dragos Gheorghe, cetăţean român, data numirii: 28.04.2018; durata mandat: 31.08.2019.
Branescu Constantin, cetatean român, data numirii: 28.04.2018; durata mandat :31.08.2019.Mazilu Ovidiu, cetatean
român, data numirii: 28.04.2018; durata mandat :31.08.2019.
Director general: Tirlie Dan Cristian, cetatean român, data numirii: 01.02.2017; durata mandat :neprecizata.
1.3. Aspecte privind deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei.
Prin Incheierea din camera de consiliu nr. 114 din 18.07.2018 pronunţata de Tribunalului Vâlcea – secţia a II a civilă, în
dosarul nr. 1746/90/2018, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei GOVORA SA la cererea
debitoarei motivat de lipsa disponibilitatilor banesti pentru achitarea datoriilor şi numirea în calitate de administrator
judiciar a SP Vizal Consulting IPURL care sa îndeplinească atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa.
1.4. Scurt istoric al societatii.
GOVORA SA a luat fiinţă în anul 1991 fiind înregistrată la Registrul Comerţului Vâlcea sub nr. J38/231/1991 cu sediul
în Mun. Rm. Vâlcea, str. Priza Olt, nr. 11, bl. 5.,judetul Valcea.
Obiectul de activitate declarat al GOVORA SA este:4120 Lucrari de constructii acladirilor rezidentiale şi
nerezidentiale”.
2. CAPITOLIL II-ANALIZA FINANCIARA.
Analiza economico-financiara a societatii a fost realizata pe baza documentelor financiare de sinteza, bilantul contabil,
contul de profit şi pierdere, aferente anilor 2015, 2016 şi 2017.
Bilantul prezinta starea patrimoniala a intreprinderii la sfarsitul perioadei de gestiune analizate iar contul de profit şi
pierdere sintetizeaza rezultatul fluxurilor economice şi financiare.
2.1.Analiza echilibrului patrimonial.
2.1.1. Activul Societatii.
Elementele de activ sunt structurate în functie de cresterea gradului de lichiditate, respectiv posibilitatea de a fi
transformate în bani. In partea de sus a bilantului sunt prezentate elementele de activ cel mai putin lichide, respectiv
imobilizarile.
Denumire indicator (lei)
2015
2016
2017
Imobilizari necorporale
0
0
0
Imobilizari corporale
3.346.067
5.907.432
5.440.193
Imobilizari financiare
627.983
641.810
579.784
Active imobilizate total-Nevoi permanente
3.974.050
6.549.242
6.019.977
Active circulante total
15.198.926
10.855.964
15.149.008
- stocuri
1.282.986
3.949.295
2.675.303
- creante
7.511.220
6.025.877
12.431.844
- investitii pe termen scurt
348.440
503.921
0
-casa şi conturi la banci
6.056.280
376.871
41.861
Cheltuieli în avans
16.392
7.756
0
Nevoi temporare
15.215.318
10.863.720
15.149.008
( active circulante+chelt în avans)
Active Total- Nevoi
19.189.368
17.412.962
21.168.985
Activele imobilizate sunt acele active destinate a fi utilizate pe o baza continua, în scopul desfasurarii activitatilor
entitatii economice. Ele sunt generatoare de beneficii si, totodata, se afla în patrimoniul entitatii pe o perioada mai mare
de un an.
Din analiza datelor contabile referitoare la activele imobilizate, societatea GOVORA SA inregistreaza active
imobilizate de natura imobilizarilor financiare şi de natura imobilizarilor corporale.
Imobilizarile financiare sunt inregistrate la valoarea de 627.983 lei la sfarsitul anului 2015. In anul 2016 inregistreaza o
crestere pana la nivelul sumei de 641.810 lei, iar în anul 2017 acestea au scazut inregistrand valoare a de 579.784 lei.
Imobilizarile corporale sunt inregistrate la valoarea de 3.046.067 lei, la sfarsitul exercitiului financiar 2015, pentru ca la
sfarsitul exercitiului financiar 2016, acestea sa inregistreze o crestere în suma de 2.861.365 lei, rezultand suma de
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5.907.432 lei. Activele imobilizate inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2017 sunt în valoare de 5.440.193 lei,
valoarea acestora a scazut .in comparatie cu anul 2016 ,cu suma de 467.239 lei.
Activele circulante, a doua componenta în structura activului bilantier, prin natura lor, sunt acele elemente patrimoniale
ce se pot transforma cel mai usor în lichiditati pe termen scurt.
Activele circulante sunt constituite din stocuri, creante catre terti (clienti) şi disponibilitati banesti.
Activele circulante ca parte a activului societatii au scazut în anul 2016 cu 4.342.962 lei fata de nivelul inregistrat în
anul 2015, ajungand la valoarea de 10.855.964 lei, valoare care creste cu suma 4.293.044 lei în anul 2017, rezultand un
activ circulant de 15.149.008 lei.
In cazul GOVORA SA, în anul 2015 stocurile au o pondere în total active circulante de 8.44%, creantele au o pondere
de 49.41 % în total active circulante iar disponibilitatile banesti detin o pondere de 39.84% în total active circulante.
In anul 2016 ponderea stocurilor creste la nivelul de 36.37% ,ponderea creantelor în total active circulante creste la
55.5%, iar ponderea disponibilitatilor banesti scade la nivelul de 3.47% în total active circulante.
La data de 31.12.2017 ponderea stocurilor în total active circulante este de 17.65 % ponderea creantelor în total active
circulante inregistreaza nivelul nivelul de 82.06%, ponderea disponibilitatilor banesti în total active circulantescade
pana la nivelul de 0.27%.
Evolutia ponderii stocurilor, creantelor şi disponibilitatilor banesti în total active circulante este:
Pondere(%)
2015
2016
2017
Stocuri
8.44%
36.37%
17.65 %
Creante
49.41%
55.50%
82.06 %
Disponibilitati banesti
39.84%
3.47%
0.27 %
Analizand structura activelor circulante în perioada 2015-2017, constatam ca aceasta s-a modificat. Daca în anul 2015
stocurile sunt în valoare de 1.282.986 lei, creantele sunt în suma de 7.511.220 lei, iar disponibilitatile banesti 6.056.280
lei, în anul 2016 structura activelor circulante s-a modificat în sensul cresterii stocurilor la valoarea de 3.949.295 lei,
diminuarii valorii creantelor la valoarea de 6.025.877 lei şi a valorii disponibilitatilor banesti la 376.871 lei.
La data de 31.12.2017 activele circulande cresc la valoarea de 15.149.008 lei ,inregistrand crestere a creantelor pana la
nivelul de 12.431.844 lei şi o diminuare a stocurilor la valoarea de 2.675.303 lei şi a disponibilitatilor banesti la
valoarea de 41.861 lei.
In perioada analizata 2015-2017, activul societatii a avut o evolutie dupa cum urmeaza:descrescatoare în anul 2016 fata
de valoarea inregistrata în anul de referinta 2015 şi crescatoare în anul 2017 fata de nivelul inregistrat în acelasi an de
referinta 2015. Astfel, activul societatii a scazut cu 9.26% în anul 2016, respectiv cu valoarea de 1.776.406 lei şi a
crescut cu 10.15% în anul 2017, respectiv crestere cu valoarea de 1979617 lei, fata de activul inregistrat în anul 2017.
Cresterea activului inregistrat în 2017 comparativ cu anul 2015, se datoreaza cresterii activelor imobilizate cu suma de
2045925 212171 lei şi a scaderii valorii activelor circulante cu suma de 66310 lei, activul atingand valoarea de
21.168985 lei. La data de 31.12.2015 se constata scaderea valorii activului existent la 31.12.2013, prin scaderea valorii
activelor circulante cu 228848 şi a valorii activelor imobilizate cu 138179 lei.
Pe parcursul perioadei analizate societatea a inregistrat cheltuieli în avans. In suma de 16.392 lei în anul 2015 şi 7.756
lei în anul 2016.
2.1.2. Pasivul Societatii.
Elementele de pasiv sunt structurate în situatiile financiare dupa gradul crescator al exigibilitatii.
Structura pasivului societatii conform datelor prezentate în bilantul contabil este prezentata în tabelul de mai jos.
LEI
2015
2016
2017
Capital subscris
1.261.590
2.004.000
1.962.700
Rezerve legale
263.226
254.545
254.422
Alte Rezerve
11.079.886
11.079.886
11.079.886
Profitul sau pierderea reportata SOLD C
3.604.129
268.897
0
SOLD D
6.438.520
Profitul sau pierderea exercitiului SOLD C
0
444.447
SOLD D
6.234.241
2.870.009
0
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII total
9.974.590
10.737.319
7.302.935
Provizioane
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de
316.257
0
525.000
un an
Capitaluri permanente( RESURSE PERMANENTE)
10.291.117
10.737.319
7.827.935
RESURSE TEMPORARE: Datorii care trebuie platite intr-o
8.898.521.
6.675.643
13.339.567
perioada de pana la un an
Venituri în avans
1.483
PASIV TOTAL
19.189.368
17.412.962
21.168.985
Se observa ca valoarea capitalului propriu a inregistrat valoarea de 9.974.590 lei la sfarsitul exercitiului financiar 2015.
La sfarsitul exercitiului financiar 2016, valoarea capitalului propriu creste cu 762.729 lei, atingand valoarea de
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10.737.319 lei. Cresterea capitalului propriu s-a datorat inregistrarii unei majorari a capitalului social în exercitiul
financiar 2016 în valoare de 742.410 lei şi o scadere cu 20.319 lei a rezevelor. La sfarsitul exercitiului financiar 2017,
capitalul propriu scade cu 2.671.655 lei, rezultand un capital propriu în valoare de 7.302.935 lei. Scaderea capitalului
propriu se datoreaza pierderii inregistrate în exercitiul financiar 2016 în valoare de 2.870.009 lei şi a inregistrarii în
situatiile financiare intocmite la 31.12.2017, a unui profit în valoare de 444.447 lei.
In ceea ce priveste datoriile inregistrate de societate, se observa ca la data de 31.12.2017, datoriile totale în suma de
13.864.567 lei au crescut cu 50% fata de nivelul datoriilor societatii inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2015
rezultand suma de 9.214.778 lei.
In anul 2015 şi anul 2017, societatea a inregistrat atat datorii ce trebuie rambursate intr-o perioada de pana la 1 an cat şi
datorii ce trebuie rambursate intr-o perioada mai mare de 1 an, iar în anul 2016 societatea a inregistrat numai datorii ce
trebuie rambursate intr-o perioada de pana la 1 an.
In anul 2017societatea a inregistrat venituri în avans în suma de 1.483 lei
2.1.3 Activul net contabil.
Pentru a analiza gradul de investire a capitalului şi puterea sa economica este necesar a se calcula activul net contabil.
Valorile acestuia dau indicii asupra solvabilitatii globale a intreprinderii şi asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale
entitatii economice.
Activul net contabil, sau patrimoniul net al societatii reprezinta excedentul tuturor bunurilor şi creantelor unei
intreprinderi asupra tuturor datoriilor acesteia sau totalitatea capitalurilor proprii precum şi a rezultatului financiar, net
(dupa distribuire).
Denumire indicator(lei)
2015
2016
2017
Activ Total
19.189.368
17.412.962
21.168.985
Datorii Total
9.214.778
6.675.643
13.864.567
ACTIV NET CONTABIL
9.974.590
10.737.419
7.304.418
Situatia neta este pozitiva şi crescatoare dupa cum rezulta şi din tabelul de mai sus, ca efect al unei gestiuni economice
sanatoase. Aceasta situatie marcheaza, de fapt, atingerea obiectivului major al gestiunii financiare şi anume
maximizarea valorii capitalurilor proprii, a activului net finantat din aceste capitaluri.
2.1.4. Analiza rezultatului.
Analiza profitabilitatii unei entitati se face prin prisma analizei soldurilor intermediare de gestiune. Contul de profit şi
pierdere sintetizeaza fluxurile economice, respectiv veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune, rezultate din
activitatea de exploatare, financiara şi exceptional.
Indicatori (lei)
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
Cifra de afaceri neta
44.402.863
22.721.178
24.369.372
Productia vanduta
43.841.046
22.622.690
24.234.322
Venituri din vanzarea marfurilor
561.817
98.488
135.050
Venituri aferente cost prod în curs exec
10.507.675
8.877.342
8.073.697
Venituri din exploatare-Total
55.147.480
31.768.336
32.482.830
Chelt.cu materii prime şi materiale consumabile
21.231.202
11.323.732
11.826.697
Alte chelt.materiale
Chelt. cu energie şi apa
Chelt. privind marfurile
Cheltuieli cu personalul
Reduceri comerciale primite
Ajust. de val. imob.corp şi necorporale-cheltuieli
-venituri
Chelt.privind prestatiile externe
Cheltuieli cu alte impoz.,taxe şi varsam as.
Ajustari privind provizioanele
Cheltuieli cu despagubiri donatii şi active cedate
Alte cheltuieli
Cheltuieli din exploatare-Total
Profit(pierdere ) din exploatare
Venituri financiare
- venituri din dobanzi
- alte venituri financiare
Cheltuieli financiare
- cheltuieli cu dobanzile
- alte cheltuieli financiare
Profit(pierdere) financiara
Rezultatul curent

19.909.327
452.406
199.476
7.962.177
0
751.861

7.612.610
413.701
42.610
7.717.303
0
568.062

4.451.502
333.056
254928
7.645.371
0
520.520

10.948.028
261.501
-693.183
0
202.282
61.225.077
-6.077.597
23.770
5.616
18.154
11950
180.285
0
-156644
-6.234.241

6.548.408
257649
0
0
45.601
34.529.676
-2.761.340
28.102
14.887
13.215
5352
136.769
2
-108.669
-2.870.009

6.660.616
297564
0
0
50.095
31.879.108
603.722
16.623
4.649
11.974
1041
173.875
2.023
-159.275
444.447
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Venituri extraordinare
0
0
0
Cheltuieli extraordinare
0
0
0
Profit(pierdere) extraordinara
0
0
0
Profit(pierdere) BRUT
-6.234.241
-2.870.009
444.447
Impozit pe profit
Alte chelt cu impoz.neprez.la elem.de mai sus
Profit(pierdere) NET
-6.234.241
-2.870.009
444.447
Rezultatul din exploatare reflecta marimea absoluta a rentabilitatii de exploatare, obtinuta prin deducerea tuturor
cheltuielilor de exploatare din veniturile exploatarii.
Din tabelul de mai sus se observa ca la sfarsitul exercitiului financiar 2017, societatea a obtinut profit din exploatare,
veniturile obtinute din exploatare fiind mai mari decat cheltuielile din exploatare; în exercitiile financiare 2015 şi
2016, veniturile din exploatare au fost mai miCI valoarea cheltuielilor din exploatare, societatea obtinand piedere din
exploatare.
Evolutia rezultatului din exploatare este datorata variatiei veniturilor de exploatare concomitent cu o variatie a
cheltuielilor de exploatare.
La sfarsitul exercitiului financiar 2015 societatea inregistreaza pierdere din exploatare de 6.077.597 lei, datorita
faptului ca societatea realizeaza venituri din exploatare în valoare de 55.147.480 lei, cu un volum al cheltuielilor de
exploatare de 61.225.077 lei .
La sfarsitul exercitiului financiar 2016, cu un nivel al cheltuielilor de exploatare de 34.879.108 lei, societatea
realizeaza venituri din exploatare de 31.768.336lei lei, inregistrand o pierdere din exploatare în valoare de 2.761.340
la care se adauga o pierdere financiara de 108.669 lei.
La data de 31.12.2017, societatea realizeazaun nivel al cheltuielilor de exploatare de 31.879.108 lei, cheltultuieli
financiare în suma de 159.275lei, venituri din exploatare de 32.482.830 lei, societatea inregistreaza un profit în
valoare de 444.447 lei.
In perioada supusa analizei, societatea nu inregistreaza rezultate din activitatea extraordinara.
Profitul net exprima marimea absoluta a rentabilitatii firmei cu care vor fi remunerati actionarii pentru capitalurile
subscrise; societatea analizata a inregistrat valori negative în perioada analizata 2015-2016 - valoarea negativa
reflectand o activitate neprofitabila a societatii. Pierderea neta inregistrata la 31.12.2015 este de 6.234.241 lei şi
31.12.2016 s-a situat la nivelul de 2.870.009 lei.
La data de 31.12.2017 societatea GOVORA SA a inregistrat un profit de 444.447 lei
CAP. III. Opinii şi raspunsuri privind eventuala lezare a intereselor creditorilor.
1.Daca în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii, au fost efectuate acte de transfer cu titlu gratuit.
Din analiza actelor şi documentelor prezentate de societate, nu au fost identificate acte de transfer cu titlu gratuit
efectuate de debitoare în perioada analizata.
2.Daca în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii au fost identificate operatiuni comerciale în care prestatia
debitorului depaseste vadit pe cea primita.
In data de 10.05.2018 a fost incheiat un contract de vanzare cumparare intre debitoare în calitate de vanzator şi SCADT
SA în calitate de cumparator avand ca obiect 2 autobasculante MAN cu nr. de identificare WMA26SZZ0DM623396 şi
WMA26SZZ1DM623441 la pretul de 118.110 lei plus TVA /bucata.
Administratorul judiciar constata ca bunurile au fost instrainate la un pret mult mai mic decat valoarea reala a acestora
(sub 30% din valoarea reala).
De asemenea adminstratorul judiciar constata ca în aceeasi zi (10.05.2018) s-a efectuat transferul banilor în contul
debitoarei, care a achitat debitul fiscal (aceeasi suma) şi i s-a eliberat un certificat fiscal în vederea participarii la o
licitatie ca asociat al cumparatorului. Practic, avand în vedere aceste operatiuni, vanzatorul nu a dorit sa vanda şi
cumparatorul nu a dorit sa cumpere, CI partile au inteles sa achite datoria fiscala a debitoarei în vederea eliberarii
certificatului fiscal care sa ii permita participarea la asociere (cumparatorul avand nevoie de proba experientei similare”
a debitoarei, iar licitatia a fost castigata de asocierea Scadt-Govora SA). Practic contractul de vanzare cumparare a fost
incheiat cu scopul de a justifica plata catre debitoare a sumelor necesare achitarii datoriilor fiscale, partile
neintentionand transferul dreptului de proprietate.
In aceste conditii administratorul judiciar considera ca se impune introducerea unei actiuni pentru anularea actului de
vanzare cumparare.
3.Daca în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii au fost identificate acte incheiate cu intentia tuturor partilor
implicate de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile.
Administratorul judiciar constata ca exista incheiate, anterior deschiderii procedurii insolventei, mai multe contracte de
cesiune de creanta, rezultand intentia partilor de a leza drepturile celorlalti creditori, şi de a deturna de la principiul
prevazut în art. 2 din Legea 85/2014 instituirea unei proceduri colective”.Prin incheierea acestor contracte de cesiune de
creanta se platesc cu prioritate şi cu preferinta numai anumiti creditori, iar sumele de bani cesionate astfel nu mai pot fi
distribuiti tuturor creditorilor. De altfel cesiunile pun în pericol inclusiv posibilitatea de reorganizare a societatii,
intrucat lipsesc societatea de lichiditatile necesare continuarii activitatii.
Pe de alta parte, contractele de cesiune (cu exceptia contractului de cesiune incheiat cu Otema SRL) au fost insusite din
partea debitorului, de catre dl. Kramer Vasile, care insa nu putea reprezenta valabil societatea intrucat judecatorul
delegat de la ORC a invalidat mandatul de director general al societatii pe motiv ca dl. Kramer Vasile are fapte inscrise
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în cazierul fiscal.
Administratorul judiciar constata astfel ca pot exista atat motive de nulitate cat şi motive de anulare a contractelor de
cesiune de creanta. Contractele de cesiune de creanta despre care a luat cunostinta administratorul judiciar pana la acest
moment, sunt: Contractul nr. 81 din 21.05.2018 incheiat cu Cimelectro SRL pentru o valoare de 341.548,7 lei;
Contractul 2327/08.06.2018 incheiat cu Otema SRL pentru toate creantele impotriva CET GOVORA SA (derivate din
contractul nr. 18079 din 14.05.2018) din urmatoarele 6 luni şi pana la concurenta debitului dintre debitoare şi cesionar;
Contractul nr. 1 din 15.06.2018 incheiat cu NOBASCOM CONSTRUCT SRL pentru pentru toate creantele impotriva
CET GOVORA SA (derivate din contractul 18079/14.05.2018) din urmatoarele 30 de zile şi pana la concurenta
debitului dintre debitoare şi cesionar (117.007,15 lei);
4. Daca au fost identificate acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în
folosul acestuia, efectuate în cele 6 luni de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea
sa o obtina în caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer.
Administratorul l judiciar nu a identificat astfel de operatiuni comerciale.
5. Daca au fost constituite drepturi de preferinta, pentru o creanta care era chirografara, în cele 6 luni de zile anterioare
deschiderii procedurii.
Nu a fost identificata o asemenea masura din partea societatii debitoare.
6. Daca în cele 6 luni de zile anterioare deschiderii procedurii au fost identificate plati anticipate ale datoriilor cu
scadente la o data ulterioara deschiderii procedurii.
Nu au fost identificate astfel de operatiuni.
7.Daca au fost identificate acte de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o perioada de 2 ani
anteriori deschiderii procedurii cu intentia de a ascunde/intarzia starea de insolventa orin a frauda un creditor.
Nu au fost identificate astfel de operatiuni.
8. Daca în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii au fost efectuate operatiuni cu persoanele aflate în raporturi
juridice cu debitorul.
Nu au fost identificate astfel de operatiuni.
CAPITOLUL IV. CAUZELE SI IMPREJURARILE CARE AU CONDUS LA APARITIA STARII DE INSOLVENTA
A DEBITOAREI
Din studierea actelor şi documentelor prezentate, administratorul judiciar nu a identificat cauze imputabile, din cele
prevazute de dispozitiile art. 169 alin. 1 lit. a) – h) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolventa. Precizam ca ne rezervam dreptul de a completa prezentul raport în situatia în care vom lua cunostinta
despre acte sau fapte necunoscute în prezent care sa creeze premisele identificarii unor cauze imputabile. Dupa cum
rezulta din situatiile financiare ale debitoarei, cauza principala a aparitiei starii de insolventa este neincasarea creantelor.
Administratorul judiciar observa ca o parte din creante nu pot fi incasate sau sansele de incasare sunt mici, intruct
debitorii se afla în insolventa (spre exemplu Alexconstruct SRL – debitor pentru suma de 417.814,96, Protectchim –
debitor pentru suma de 500.000 lei, Oltgroup PVC – debitor pentru suma de 293.887,99 lei, etc., toate aceste societati
fiind fie în perioada de observatie, fie în reorganizare).
Din discutia cu administratorii debitoarei, a rezultat intentia achitarii tuturor creantelor creditorilor, prin intocmirea unui
plan de reorganizare bazat pe continuarea activitatii debitoarei şi vanzarea unor active.
Administratorul judiciar isi declara sprijinul acordat debitoarei pentru intocmirea de catre aceasta, a planului de
reorganizare.
In temeiul art. 134 din Legea 85/2014 administratorul judiciar confirma în parte creditorii indispensabili propusi de
debitoare, respectiv:
1. STRIM METAL SRL cu sediul în Budesti, str. Racovita, nr. 43, jud. Valcea, CUI: 33254820, cu o creanta în suma
de 16.752.17 lei ;
2. VIACON ROMANIA SRL cu sediul în comuna Prejmer, str. Berlin, nr. 3, jud. Brasov CUI: 26853400, cu o creanta
în suma de 10.430,99 lei,
3. MEGAINVEST SRL cu sediul în Rm. Valcea, str. Gib Mihaescu, nr. 8, Pavilion Adminsitrativ, biroul nr. 1, jud.
Valcea, CUI: 6596426, cu o creanta în suma de 12.656,84 lei;
4. MESSER ROMANIA GAZ SRL cu sediul în Bucureşti, str. Delea Veche, nr. 24, Cladirea de birouri A, et. 2-3,
sector 2, CUI: 10547308, cu o creanta în suma de 3.674,76 lei ;
5. AUTORO SRL, cu sediul în comuna Budesti, sat Racovita, jud. Valcea, CUI: 5189459, cu o creanta în suma de
185.045,35 lei ;
6. CIMELECTRO SRL, cu sediul în Rm. Valcea, str. Nicolae Titulescu, nr. 15, jud. Valcea, CUI: 16902093, cu o
creanta în suma de 703.431,22 lei ;
7. OSCAR DOWNSTREAM SRL, cu sediul în comuna Magurele, str. Atomistilor, nr. 14, jud. Ilfov, CUI: 13991630,
cu o creanta în suma de 297.949,34 lei ;
8. PCI TRADING SRL, cu sediul în Rm. Valcea, str. Uzinei, nr. 67, jud. Valcea, CUI: 32373067, cu o creanta în suma
de 128.655,12 lei ;
9. SW UMWELTTECHNIK SRL, cu sediul în comuna Izvoru, str. Zavoiului, nr. 1, jud. Giurgiu, CUI: 14019933, cu o
creanta în suma de 83.561,54 lei ;
10. TRIVALENT SRL, cu sediul în Rm. Valcea, str. Lucian Blaga, nr. 2, jud. Valcea, CUI: 6493234, cu o creanta în
suma de 104.155,67 lei;
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11. CET GOVORA SA, cu sediul în Rm. Valcea, str. Uzinei, nr. 71, jud. Valcea, CUI: 10102377, cu o creanta în suma
de 223.581,92 lei.
La prezentul raport intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, anexam: - listele
creditorilor indispensabili depuse de catre debitoarea Govora SA.
Administrator judiciar
Vizal Consulting IPURL, prin
Practician în insolventa Iordache Claudiu
*

*

*
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