
MATERIAL REFERITOR LA PUNCTUL 1 AFLAT PE  
ORDINEA DE ZI A AGEA DIN 29(30).10.2018 

 
Punctul 1 aflat pe Ordinea de zi a AGEA din 29(30).10.2018 este urmatorul: 
1. “Aprobarea împuternicirii administratorului special Călburean Gheorghe pentru 
întocmirea, semnarea si depunerea unei Propuneri de modificare a Planului de reorganizare a 
activităţii din partea Dafora SA, în conformitate cu prevederile art.132 alin.(1) lit.a si art.139 
F alin.(5) din Legea nr.85/2014, având ca obiect in principal prelungirea perioadei de 
reorganizare a activităţii societăţii cu încă un an şi orice alte măsuri pe care administratorul 
special le va considera necesare.” 
 
Precizari suplimentare referitoare la Punctul 1. 
S-a propus împuternicirea administratorului special pentru a demara elaborarea si negocierile 
in vederea depunerii Propuneri de modificare a Planului de reorganizare a activităţii din 
partea Dafora SA, în conformitate cu prevederile art.132 alin.(1) lit.a si art.139 F alin.(5) din 
Legea nr.85/2014. 
 
Propunerea de modificare a Planului de reorganizare ar putea conţine următoarele masuri, in 
conformitate cu prevederile art.133 alin. (5) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolventei si de insolventa:  
  A. păstrarea de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de dispoziţie 
asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul 
judiciar desemnat în condiţiile legii; 
  B. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de 
provenienţă a acestora, finanţările aprobate prin plan urmând să beneficieze de prioritate la 
restituire potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau art. 161 pct. 2; 
  C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai 
multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului; 
  D. fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii, inclusiv cu respectarea 
obligaţiilor de notificare a operaţiunilor de concentrare, potrivit legislaţiei în domeniul 
concurenţei;  
  E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, 
libere de orice sarcini, sau darea în plată a acestora către creditorii debitorului, în contul 
creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului; 
  F. lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului. 
Sumele de bani obţinute după vânzarea unor bunuri asupra cărora poartă cauze de preferinţă, 
potrivit prevederilor Codului civil, vor fi distribuite, obligatoriu, creditorilor titulari ai acelor 
cauze de preferinţă, cu respectarea dispoziţiilor art. 159 alin. (1) şi (2); 
 
După elaborare, Propunerea de modificare a Planului de Reorganizare a activităţii 
societăţii va fi depusă la dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu.  
In conformitate cu prevederile legale în vigoare, Propunerea de modificare a Planului de 
Reorganizare a activităţii va fi supusă aprobării Adunării Creditorilor, iar apoi va fi 
supusă spre confirmare judecătorului sindic. 
Modificările aduse Planului de reorganizare prin Propunerea de modificare se vor putea 
pune in aplicare doar după obtinerea aprobărilor cerute de lege. 
 
În prezent, societatea continuă implementarea Planului de Reorganizare a activităţii şi 
efectuarea de distribuiri către creditori în  conformitate cu acesta.  
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