
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea introducerii cererii pentru deschiderea procedurii 

insolvenţei  prin procedura simplificată de  intrare în faliment

a Societăţii Comerciale “ CONTRANS ILFOV” SA

Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere:

Consiliul  Judeţean  Ilfov,  în  calitate  de  acţionar  unic la 

S.C. „CONTRANS  ILFOV”  S.A.,  societate  înfiinţată  prin  Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.12 /1998;

Adresa  nr.  194/04.04.2012  a  S.C. „CONTRANS  ILFOV  ”  S.A, 

semnată de membrii Adunării Generale a Acţionarilor, membrii Consiliului  

de Administraţie  şi cenzorii Societăţii Comerciale, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr. 2677/05.04.2012; 

Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. .....................din .......................2012;

-Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

înregistrat cu nr..........din ...........2012;

-Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;

 



-Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 

lucrări  publice,  arhitectură  şi  administrarea domeniului  public şi  privat  al 

judeţului;

-  Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

În conformitate cu  prevederile art. 1 alin. 2 lit f, art. 3 pct.1, art.26 , art. 27 

alin  (3)  şi  art.  28   din  Legea  nr.  85/2006  privind  procedura  insolvenţei,  cu 

modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul prevederilor  art. 91 alin.1 lit.d şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia  publică locală,  republicată,  cu modificările  şi  completările 

ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

   Art.1 Se aprobă introducerea cererii pentru deschiderea procedurii 

insolvenţei  prin procedura simplificată de  intrare în faliment a Societăţii 

Comerciale “ CONTRANS ILFOV” SA  societate cu acţionar unic Consiliul 

Judeţean Ilfov, persoană juridică română, cu sediul în comuna Baloteşti  , 

şoseaua Bucureşti - Ploieşti, km 18, judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr.............................../1998, cod fiscal ..................................

Art. 2 Se mandatează -  ................................,  să introducă în justiţie 

cererea menţionată la art. 1.



          Art.3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE
                                                              

        Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2012



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr............................din.......................2012

EXPUNERE DE MOTIVE 

         Societatea Comercială CONTRANS ILFOV  S.A. a fost înfiinţată în 

anul  1998  prin  Hotărârea  nr.12  a  Consiliului  judeţean  Ilfov  prin 

reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Ilfov având ca unic 

acţionar Consiliul judeţean Ilfov.

Prin adresa nr. 194/04.04.2012 a S.C. „CONTRANS ILFOV ” S.A, 

semnată de membrii Adunării Generale a Acţionarilor, membrii Consiliului  

de Administraţie  şi cenzorii Societăţii Comerciale, înregistrată la Consiliul 

Judeţean  Ilfov  cu  nr.  2677/05.04.2012,  Consiliul  de  Administraţie  al 

Societăţii  Comerciale  CONTRANS  ILFOV  S.A.,  ne  înştiinţează  că  în 

prezent  se  confruntă  cu  o  situaţie  economico  –  financiară  dificilă, 

determinată în principal de lipsa acută de lucrări, de pierderile înregistrate, 

de datoriile restante, de faptul că, conturile societăţii au fost blocate  precum 

şi  de  nivelul  cheltuielilor  fixe  ale  societăţii  (salariaţi  TESA,  telefoane, 

dobânzi, amortizare).

         Membrii  Adunării Generale a Acţionarilor,  membrii Consiliului de 

Administraţie,  cenzorii  Societăţii  Comerciale  şi  directorul  general  al 

societăţii  în urma analizei făcute asupra situaţiei economico-financiare, au 

constatat lipsa perspectivelor de redresare a societăţii drept pentru care au 

propus intrarea societăţii în cauză în insolvenţă ca fiind singura cale pentru 

continuarea activităţii şi încercarea de a o redresa.  

 



Potrivit prevederilor art.  1  din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

 (1) Procedura generala prevazută de prezenta lege se aplică următoarelor 

categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, 

cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d):

    1. societăţile comerciale;

    2. societăţile cooperative;

    3. organizaţiile cooperatiste;

    4. societăţile agricole;

    5. grupurile de interes economic;

    6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi 

economice.

    (2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor 

aflaţi  în stare de insolvenţă,  care se încadrează în una dintre următoarele 

categorii:

    a) comercianţi, persoane fizice, acţionând individual;

    b) asociaţii familiale;

c) debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc 

una dintre următoarele condiţii:

    1. nu deţin nici un bun în patrimoniul lor;

    2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;

    3. administratorul nu poate fi găsit;

    4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului;

    d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu au 

prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) şi h) în termenul 

prevăzut de lege;

  e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;



    f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de 

intrare  în  faliment  sau  care  nu  sunt  îndreptăţiţi  să  beneficieze  de 

procedura de reorganizare judiciară prevazută de prezenta lege.

În conformitate cu  prevederile art.3 punctul 1 din Legea nr. 85/2006 

privind  procedura  insolvenţei,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 

insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 

prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, 

lichide şi exigibile.

Potrivit    art.26   alin.  1  din  Legea  nr.  85/2006  privind  procedura 

insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, ,,procedura va începe 

pe  baza  unei  cereri  introduse  la  tribunal   de  către  debitor  sau  de  către 

creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de 

lege”.Potrivit art. 27 alin (3) din aceeaşi lege „ Cererile persoanelor juridice 

vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, 

au calitatea de a le reprezenta.”

Având  în  vedere  situaţia  de  faţă  este  necesar  introducerea  cererii 

pentru intenţia  de   intrare  în  faliment   prin  procedura  simplificată  a 

Societăţii Comerciale “CONTRANS ILFOV” SA. şi mandatarea directorului 

tehnic al societăţii pentru a introduce cererea la instanţă.

Faţă de cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în materie, 

am iniţiat Proiectul de Hotărâre în cauză  pe care îl supunem spre dezbatere 

şi adoptare plenului Consiliului Judeţean Ilfov .

PREŞEDINTE,
      MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                      VICEPREŞEDINTE

                           MIHAI BARBU                               CRISTINA MANICEA     



                                             

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr............................din.......................2012

R A P O R T

         Prin Hotărârea nr.12/1998 a Consiliului judeţean Ilfov s-a aprobat 

înfiinţarea  Societăţii  Comerciale  „CONTRANS  ILFOV“  S.A.,  prin 

reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Ilfov , având ca unic 

acţionar Consiliul judeţean Ilfov.

         Potrivit art. 91 alin.1 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 

consiliul  judeţean,  ,,exercită,  în  numele  judeţului,  toate  drepturile  şi 

obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau 

regii autonome, în condiţiile legii.”

Prin adresa nr. 194/04.04.2012 a S.C. „CONTRANS ILFOV ” S.A, 

semnată de membrii Adunării Generale a Acţionarilor, membrii Consiliului  

de Administraţie  şi cenzorii Societăţii Comerciale, înregistrată la Consiliul 

Judeţean  Ilfov  cu  nr.  2677/05.04.2012,  Consiliul  de  Administraţie  al 

Societăţii  Comerciale  CONTRANS ILFOV S.A.,  ne  face  cunoscut  că  în 

prezent  se  confruntă  cu  o  situaţie  economico  –  financiară  dificilă, 

determinată în principal de lipsa acută de lucrări, de pierderile înregistrate, 

 



de datoriile restante, de faptul că, conturile societăţii au fost blocate  precum 

şi  de  nivelul  cheltuielilor  fixe  ale  societăţii  (salariaţi  TESA,  telefoane, 

dobânzi, amortizare).

Membrii  Adunării Generale a Acţionarilor,  membrii Consiliului de 

Administraţie,  cenzorii  Societăţii  Comerciale  şi  directorul  general  al 

societăţii  în urma analizei făcute asupra situaţiei economico-financiare, au 

constatat  lipsa perspectivelor  de redresare a societăţiidrept  pentru care au 

propus intrarea societăţii în cauză în insolvenţă ca fiind singura cale pentru 

continuarea activităţii şi încercarea de a o redresa.  

 Art.3 punctul 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

cu modificările şi completările ulterioare, menţionează că ,,  insolvenţa este 

acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 

fondurilor  băneşti  disponibile  pentru  plata  datoriilor  certe,  lichide  şi 

exigibile”.

         Potrivit  art. 142 alin.1 lit.f din Legea nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  potrivit 

căruia  Consiliul  de  Administraţie  al  societăţii  are  drept  competenţă  şi 

introducerea  cererii  pentru  deschiderea  procedurii  insolvenţei  societăţii, 

potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 

completările  ulterioare, iar  potrivit   art.26  alin.  1 din Legea nr.  85/2006 

privind  procedura  insolvenţei,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 

,,procedura  va  începe  pe  baza  unei  cereri  introduse  la  tribunal   de  către 

debitor sau de către creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii 

prevăzute expres de lege”.



Potrivit  art.  27  alin.  (3)  din  legea  anterior  menţionată  cererile 

persoanelor  juridice  vor  fi  semnate  de  persoanele  care,  potrivit  actelor 

constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.

Potrivit  prevederilor  art.  1  din  Legea  nr.  85/2006  privind  procedura 

insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

 (1) Procedura generala prevazută de prezenta lege se aplică următoarelor 

categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, 

cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d):

    1. societăţile comerciale;

    2. societăţile cooperative;

    3. organizaţiile cooperatiste;

    4. societăţile agricole;

    5. grupurile de interes economic;

    6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi 

economice.

    (2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor 

aflaţi  în stare de insolvenţă,  care se încadrează în una dintre următoarele 

categorii:

    a) comercianţi, persoane fizice, acţionând individual;

    b) asociaţii familiale;

c) debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc 

una dintre următoarele condiţii:

    1. nu deţin nici un bun în patrimoniul lor;

    2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;

    3. administratorul nu poate fi găsit;

    4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului;



    d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu au 

prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) şi h) în termenul 

prevăzut de lege;

  e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

    f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare 

în  faliment  sau  care  nu  sunt  îndreptăţiţi  să  beneficieze  de  procedura  de 

reorganizare judiciară prevazută de prezenta lege.

Având în vedere aspectele prezentate, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi Proiectul de 

Hotărâre în cauză. 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică                                    Direcţia Economică

Director executiv,                                                                            Director executiv,

Ionel Florin NAE                                                                             Bogdan COSTEA

Şef serviciu juridic contencios                                               Şef birou venituri şi cheltuieli

avizare, legalitate acte,                                                            

 Irina SULIMAN                                                                           Marilena PĂDURE 
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