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                      Subscrisa  SC  PAS TRANS COMPANY SRL cu sediul in Satu Mare, str. Dimitrie 

Bolintineanu nr.1, judetul Satu Mare, inregistrata la Registrul  Comertului sub nr.J30/366/2001, 

avand CUI  RO 14177860,    reprezentat legal prin GIURGIU NICOLAE PETRU, administrator 

special, raportat la tabelul definitiv actualizat al creantelor, obiectiunile formulate de creditorii   

SC IVECO CAPITAL LEASING IFN SA (fost SC AFIN LEASING IFN SA) si MFP DGRFP 

Cluj Napoca-AJFP Satu Mare, si la efectuarea unei noi evaluari la solicitarea administratorului 

judiciar, depunem prezenta completare/precizare: 

 

Având în vedere valoarea de lichidare de 7.612.045 lei determinată pe baza evaluarii valorii de 

lichidare a activelor fixe de catre evaluator si a valorii realizabile a creantelor, a datoriilor 

curente catre furnizori de 615.430 lei, a datoriilor curente privind impozite, taxe si contributii 

sociale de 715.987 lei  si a comisionului lichidatorului de minim 300.000 lei rezulta o valoare 

distribuibila in caz de faliment de 5.980.628 lei, astfel calculul acoperirii pasivului se va face 

raportat la această valoare.  

În baza valorilor de lichidare determinate potrivit celor de mai sus gradul de acoperire a 

pasivului societăţii S.C. PAS TRANS COMPANY S.R.L. în ipoteza falimentului este 

urmatoarea 

• Creantele garantate s-ar acoperi per total în proporţie de 90%; 

• datoriile faţă de salariaţi s-ar acoperi în proporţie de 0%; 

• obligaţiile bugetare s-ar achita la un nivel de 0%; 

• creanţele creditorilor chirografari ar beneficia de distribuiri de 0%; 

• creantele subordonate ar beneficia de distribuiri de 0%. 
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Precizari privind distribuirile propuse prin plan: 

 

 

1. Pag.25 pct.. I. - va avea urmatorul cuprins: 

 

  Pentru MFP-ANAF DGRFP Cluj Napoca, prin - AJFP - Satu Mare - Creante încadrate la 

art.121 pct.2 din Legea 85/2006, prin plan se propune plata integrala a creantei,,  respectiv 

323.888 lei (100 %) din totalul de 323.888 lei, plata se va efectua esalonat, trimestrial intr-o 

perioada de 36 de luni, potrivit programului de plata al crenatelor. Mentionam ca in caz de 

faliment ar beneficia de plata unei sume de 291.499 lei (90% din creanta acceptata).  

 

2. Pag.26 pct.II. - va avea urmatorul cuprins: 

 

Pentru SC IVECO CAPITAL LEASING IFN SA - Creanţe încadrate la art.121 pct.2  din Legea 

nr 85/2006, prin plan se propune plata in proportie de 100% a creantei in valoare de 6.162.075,36 

lei, plata creantei se va efectua in 4 rate trimestriale de la data confirmarii planului de 

reorganizare, potrivit programului de plata al crenatelor. Mentionam ca in caz de faliment 

creditorul ar beneficia de plata unei sume de 5.545.868 lei (90% din creanta acceptata).  

 

                        

3. Pag.26 pct.III. - va avea urmatorul cuprins: 

 

Pentru PIRAEUS ROMANIA IFN SA, - Creanţe încadrate la art.121 pct.2 din Legea nr 85/2006, 

prin plan se propune plata integrala a creantei, respectiv 190.972 lei (100%) din totalul de 

190.972 lei, plata se va efectua esalonat, trimestrial intr-o perioada de 36 de luni, potrivit 

programului de plata al crenatelor. Mentionam ca in caz de faliment ar beneficia de plata unei 

sume de 171.875 lei (90% din creanta acceptata). 

 

 

4. Pag. 26, pct - creditorii salariali va avea urmatorul cuprins: 

 

Pentru creditorii salariali - Creanţe încadrate la art 123 pct2 din Legea nr 85/2006, prin plan 

se propune plata integrala a creantei respectiv 150.862 lei (100%) din totalul de 150.862 lei, 

plata creantei se va efectua potrivit programului de plata al crenatelor. Menţionăm că în caz de 

faliment, gradul de recuperare al creanţelor salariale ar fi 0%. 

 

 

5. Pag.26 pct. -  creditori bugetari  va avea urmatorul cuprins:   

 

Pentru creditorii bugetari - Creante încadrate la art123, pct4 din Legea 85/2006, prin plan se 

propune plata partiala a creantei respectiv 870.433,64 lei (38%) din totalul de 2.275.011,67 lei, 

plata creantelor se va efectua potrivit programului de plata al crenatelor. Menţionăm că în caz 

de faliment, gradul de recuperare al creanţelor bugetare ar fi 0%. 

 

Pentru MFP-ANAF DGRFP Cluj Napoca, prin - AJFP - Satu Mare, in cazul in care creanta 

declarata tardiv si neinscrisa pe tabel in valoare de 2.561.944 lei se va inscrie in tabel ca  urmare 

a unor hotarari judecatoresti, suma propusa la plata in valoare de 870.433,64 lei lei va acoperii si 

aceasta creanta, caz in care procentul de acoperire al creantelor bugetare va fi de 18 % iar 

repartizarea sumelor pe creditori va fi refacuta potrivit acestui procent. Creanteele vor fi achitate 

pana la sfarsitul perioadei de reorganizare judiciara, dupa ce o astfel de hotarare va fi definitiva. 

 



 

 

 

6.  Pag.26 pct. creditori chirografari  va avea urmatorul cuprins:   

 

- pentru creditorii chirografari - Creanţe încadrate la art. 123 pct.7 din Legea nr. 

85/2006 prin plan nu se propune nici o plata din totalul de 14.098.222,59 lei. 

Menţionăm că în caz de faliment, gradul de recuperare al creanţelor chirografare ar fi 

0%.. 

- pentru creditorii chirografari - Creanţe încadrate la art.123 al.1 pct.9 lit. a  din Legea 

85/2006 prin plan nu se propune nici o plata din totalul de 362.399,68 lei, Menţionăm 

că în caz de faliment, gradul de recuperare al creanţelor chirografare ar fi 0%.. 

 

 

Avand in vedere nivelul mare al platilor programate in primele cinci trimestre ale progamului de 

plati, sursele de finantare vor putea fi completate prin aporturi ale asociatilor si vanzari de active. 

 
                                                                      

 

ADMINISTRATOR SPECIAL 

Giurgiu  Nicolae Petru 


