
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea administratorului special al SC CONTRANS 

ILFOV SA în cadrul procedurii de insolvenţă prin procedură 

simplificată de intrare în faliment

Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere:

Adresa Agenţiei de Reorganizare Judiciară I.P.U.R.L. nr. CI/1/ 2012 

Înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 7887/18.09.2012;

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.84  /2012  privind aprobarea 

introducerii  cererii  pentru  deschiderea  procedurii  insolvenţei  Societăţii 

Comerciale “ CONTRANS ILFOV” SA. 

Dispoziţia  preşedintelui  Consiliul  Judeţean  Ilfov  înregistrată  cu  nr. 

197/2012;

Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului 

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

-Raportul  Direcţiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

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

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

În  conformitate  cu   prevederile  art.3  pct.26  şi  ale  art.  18  din  Legea  nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

 



       În temeiul prevederilor  art. 91 alin.1 lit.d şi lit f şi ale art. 97 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia  publică  locală,  republicată,  cu modificările  şi 

completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

   Art.1 (1) Se desemnează domnul Costea Bogdan - director executiv 

–  Direcţia  Economică  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului 

Judeţean  Ilfov,  în  calitate  de  administrator  special  al  SC  CONTRANS 

ILFOV SA., în cadrul procedurii insolvenţei prin procedură simplificată de 

intrare în faliment.

            (2)  În calitate de administrator special al SC CONTRANS 

ILFOV SA acesta  este  împuternicit  să  efectueze  în  numele  şi  pe  seama 

acţionarului, actele de administrare necesare în cadrul procedurii insolvenţei 

prin procedură simplificată de intrare în faliment, prevăzute de legislaţia în 

vigoare.   

         Art.2 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

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.84 /2012 a fost aprobată 

introducerea  cererii  pentru  deschiderea  procedurii  pentru  deschiderea 

procedurii  insolvenţei  Societăţii  Comerciale  “  CONTRANS ILFOV” SA. 

astfel, la data de 17.09.2012 instanţa s-a pronunţat pentru deschiderea acestei 

proceduri.

Prin  adresa  Agenţiei  de  Reorganizare  Judiciară  I.P.U.R.L.  nr. 

CI/1/18.09.2012  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr. 

7887/18.09.2012  –  se  solicită  desemnarea  administratorului  special  al 

Societăţii Comerciale “ CONTRANS ILFOV” SA.

În conformitate cu prevederile art.3 pct.26 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura  insolvenţei  cu  modificările  şi  completările  ulterioare: 

administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală 

a  acţionarilor/asociaţilor  debitorului,  persoană  juridică,  împuternicit  să  

efectueze în numele şi pe contul acestuia actele de administrare necesare în  

perioadele de procedură când debitorului i se permite să îşi administreze  

activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care  

debitorului  i  s-a  ridicat  dreptul  de  administrare.  Adunarea  generală  a  

 



acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocată  

de  administratorul  judiciar  ori  de  lichidator  pentru  desemnarea 

administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la deschiderea  

procedurii  sau,  după  caz,  de  la  ridicarea  dreptului  debitorului  de  a-şi  

administra averea.  Adunarea generală va fi  prezidată de administratorul  

judiciar sau de lichidator, după caz. Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor  

convocată  conform  prezentului  punct  nu  desemnează  un  administrator  

special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a  

fost  ridicat,  iar  debitorul,  respectiv  asociaţii/acţionarii  sunt  decăzuţi  din  

drepturile  recunoscute  de  procedură  şi  care  sunt  exercitate  prin  

administrator special.  Dacă un administrator special nu a fost desemnat,  

pentru soluţionarea acţiunilor prevăzute la art. 46 şi a celor reglementate  

de art. 79 şi 80, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat  

dintre organele de conducere statutare aflate în exerciţiul funcţiunii la data 

deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic  

în  camera  de  consiliu  şi  fără  citarea  părţilor.  În  cazul  în  care  ulterior  

adunarea asociaţilor/acţionarilor alege un administrator special, acesta va 

prelua procedura în stadiul în care se găseşte la data desemnării;

În art.18 din legea anterior invocată se prevede: (1) Dupa deschiderea 

procedurii,  adunarea  generala  a  actionarilor/asociatilor  debitorului,  

persoana  juridica,  va  desemna,  pe  cheltuiala  acestora,  un  reprezentant,  

persoana  fizica  sau  juridica,  administrator  special,  care  sa  reprezinte  

interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama 

debitorului.  Dupa  ridicarea  dreptului  de  administrare,  debitorul  este  

reprezentat  de  administratorul  judiciar/lichidator  care  ii  conduce  si  

activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la  

a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor.



    (2) Administratorul special are urmatoarele atributii:

    a) exprima intentia debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin.  

(1) lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2);

    b)  participa,  in  calitate  de  reprezentant  al  debitorului,  la  judecarea 

actiunilor prevazute la art. 79 si 80;

    c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta  

lege;

    d) propune un plan de reorganizare;

    e)administreaza  activitatea  debitorului,  sub  supravegherea  

administratorului judiciar, dupa confirmarea planului;

    f)  dupa  intrarea  in  faliment,  participa  la  inventar,  semnand  actul,  

primeste  raportul  final  si  bilantul  de  inchidere  si  participa  la  sedinta  

convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului.

  g) primeste notificarea inchiderii procedurii.

Întrucât  unii  membri  ai  adunarii  generale  a  acţionarilor  numiţi  de 

acţionarul  unic  au  demisionat  cu  mult  înainte  de  aprobarea  introducerii 

cererii  pentru deschiderea procedurii  insolvenţei societăţii  în cauză  pentru 

buna desfăşurare a activităţii  prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ilfov nr.  197/2012 a fost  desemnat domnul  COSTEA BOGDAN – director 

executiv  al  Direcţiei  Economice  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 

Consiliului Judeţean Ilfov ca administrator special.

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată 

„Preşedintele  consiliului  judeţean  răspunde  de  buna  funcţionare  a 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce.”

Totodată potrivit prevederilor art. 102 alin.3 din Legea nr. 215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată  „Aparatul  



de  specialitate  al  consiliului  judeţean  este  subordonat  preşedintelui  

acestuia.  Funcţionarii  din cadrul aparatului  de specialitate  al consiliului  

judeţean se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.”  

Astfel  la  baza  adoptării   Hotărării  Consiliului  Judeţean  Ilfov  stă  şi 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov la care s-a făcut referire.

Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în 

materie, am iniţiat Proiectul de Hotărâre 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 ILFOV

Nr………..din………………2012

RAPORT

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată 

„Preşedintele  consiliului  judeţean  răspunde  de  buna  funcţionare  a 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce.”

Potrivit  prevederilor  art.  102  alin.3  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată  „Aparatul  

de  specialitate  al  consiliului  judeţean  este  subordonat  preşedintelui  

acestuia.  Funcţionarii  din cadrul aparatului  de specialitate  al consiliului  

judeţean se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.”

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.84 /2012 a fost aprobată 

introducerea  cererii  pentru  deschiderea  procedurii  pentru  deschiderea 

procedurii  insolvenţei  Societăţii  Comerciale  “  CONTRANS ILFOV” SA. 

astfel, la data de 17.09.2012 instanţa s-a pronunţat pentru deschiderea acestei 

 



proceduri.

Prin  adresa  Agenţiei  de  Reorganizare  Judiciară  I.P.U.R.L.  nr. 

CI/1/18.09.2012  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr. 

7887/18.09.2012  –  se  solicită  desemnarea  administratorului  special  al 

Societăţii Comerciale “ CONTRANS ILFOV” SA.

În conformitate cu prevederile art.3 pct.26 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura  insolvenţei  cu  modificările  şi  completările  ulterioare: 

administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a 

acţionarilor/asociaţilor  debitorului,  persoană  juridică,  împuternicit  să 

efectueze în numele şi pe contul acestuia actele de administrare necesare în 

perioadele  de procedură când debitorului  i  se  permite  să îşi  administreze 

activitatea  şi  să  le  reprezinte  interesele  în  procedură  pe perioada  în  care 

debitorului  i  s-a  ridicat  dreptul  de  administrare.  Adunarea  generală  a 

acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de 

administratorul  judiciar  ori  de  lichidator  pentru  desemnarea 

administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la deschiderea 

procedurii  sau,  după  caz,  de  la  ridicarea  dreptului  debitorului  de  a-şi 

administra  averea.  Adunarea  generală  va  fi  prezidată  de  administratorul 

judiciar sau de lichidator, după caz. Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor 

convocată  conform  prezentului  punct  nu  desemnează  un  administrator 

special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a 

fost  ridicat,  iar  debitorul,  respectiv  asociaţii/acţionarii  sunt  decăzuţi  din 

drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator 

special.  Dacă  un  administrator  special  nu  a  fost  desemnat,  pentru 

soluţionarea acţiunilor prevăzute la art. 46 şi a celor reglementate de art. 79 

şi  80,  debitorul  va  fi  reprezentat  de  un  curator  special  desemnat  dintre 

organele  de  conducere  statutare  aflate  în  exerciţiul  funcţiunii  la  data 



deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic în 

camera de consiliu şi fără citarea părţilor. În cazul în care ulterior adunarea 

asociaţilor/acţionarilor  alege  un  administrator  special,  acesta  va  prelua 

procedura în stadiul în care se găseşte la data desemnării;

În art.18 din legea anterior invocată se prevede: 

(1) După deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor 

debitorului,  persoana  juridica,  va  desemna,  pe  cheltuiala  acestora,  un 

reprezentant,  persoana  fizica  sau  juridica,  administrator  special,  care  sa 

reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe 

seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este 

reprezentat  de  administratorul  judiciar/lichidator  care  ii  conduce  si 

activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a 

reprezenta interesele actionarilor/asociatilor.

    (2) Administratorul special are urmatoarele atributii:

    a) exprima intentia debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. 

(1) lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2);

    b)  participa,  in  calitate  de  reprezentant  al  debitorului,  la  judecarea 

actiunilor prevazute la art. 79 si 80;

    c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta 

lege;

    d) propune un plan de reorganizare;

    e)administreaza  activitatea  debitorului,  sub  supravegherea 

administratorului judiciar, dupa confirmarea planului;

    f) dupa intrarea in faliment, participa la inventar, semnand actul, primeste 

raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru 

solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului.

  g) primeste notificarea inchiderii procedurii.



Majoritatea membrilor Adunarii Generale a Acţionarilor numiţi 

de acţionarul unic au demisionat, cu mult înainte de aprobarea introducerii 

cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii în cauză.

Consiliul Judeţean Ilfov este acţionar unic al S.C. Contrans Ilfov S.A.

         Judeţul  Ilfov-  Consiliul  Judeţean  Ilfov  este  reprezentat  prin 

Preşedintele Consiliului Judeţean. 

          Potrivit  prevederilor  art.102,  alin.3  din  Legea  nr.  215/2001 a 

administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi   completată,  în 

subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean se află aparatul de specialitate 

al consiliului judeţean.

          Având în vedere cele precizate, pentrui bunul mers al procedurii 

insolvenţei,  prin  Dispoziţia  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

197/2012 a fost desemnat domnul COSTEA BOGDAN – director executiv 

al  Direcţiei  Economice  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului 

Judeţean Ilfov ca administrator special.

           Faţă de cele precizate şi în conformitate cu prevederile legale în 

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

cauză.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR EXECUTIV
Ionel Florin Nae

SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS
AVIZARE LEGALITATE ACTE

Şef serviciu
Irina Suliman
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