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Din august, în vigoare,

Legea falimentului personal
O persoană ﬁzică care domiciliază sau are reședința în
România va putea cere intrarea în insolvență dacă aceasta nu are suﬁcienți bani să-și
plătească datoriile și dacă nu
există vreo probabilitate rezonabilă că-și va reveni, pe
plan ﬁnanciar, în următoarele 12 luni, astfel încât să-și
poată plăti datoriile.

Așa cum prevăd noile reglementări legale - Legea nr.
151/2015 privind procedura
insolvenţei persoanelor ﬁzice
- vor exista trei proceduri diferite de insolvență: prima, bazată pe un plan de rambursare a
datoriilor, a doua presupune lichidarea de active, iar cea de-a
treia este o procedură simpliﬁcată. Dintre acestea, doar
prima este o procedură care nu
implică instanța de judecată. În
ceea ce porivfeşte prima situaţie - insolvența pe baza planului de rambursare a datoriilor dacă datornicul consideră că se
aﬂă în stare de insolvență, dar
situația sa ﬁnanciară nu este
total compromisă, poate cere
Comisiei de insolvență deschiderea insolvenței pe bază
de plan de rambursare a datoriilor. În acest caz, cuantumul
minim al datoriilor trebuie să
totalizeze 15 salarii minime pe
economie. Dacă Comisia consideră că există motive pentru
deschiderea acestei proceduri
administrative, va aproba cererea de intrare în insolvență.
Dacă însă aceasta consideră
că situația ﬁnanciară este total
compromisă, ea va respinge
cererea persoanei ﬁzice și va
cere acordul acesteia pentru
deschiderea procedurii judiciare (lichidare de active) sau a
celei simpliﬁcate. Împreună cu
administratorul judiciar speci-

Prin HG nr. 80/2017 pentru
modiﬁcarea și completarea
HG nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima
casă” pentru anul 2017 s-a
aprobat alocarea unui plafon
total al garanțiilor pentru creditele destinate achiziției/construcției de locuințe în cadrul
Programului în sumă totală de

Potrivit unui comunicat al Băncii Naționale a României (BNR), deﬁcitul de cont curent
a urcat la 1,416 miliarde euro în primele patru luni din acest an, cu 56,3% peste nivelul
consemnat în perioada similară din 2016.
Balanța bunurilor a consemnat un deﬁcit mai
mare cu 488 milioane euro, balanța veniturilor
secundare și balanța serviciilor s-au încheiat
cu excedente mai mici cu 428 milioane euro,
respectiv cu 38 milioane euro, iar balanța
veniturilor primare a înregistrat un deﬁcit mai
redus cu 444 milioane euro. Datele BNR arată
că, în perioada ianuarie - aprilie 2017, datoria
externă totală a crescut cu 1,709 miliarde euro.
În structură, datoria externă pe termen lung a
însumat 70,202 miliarde euro (74,6% din total),
în creștere cu 1,8% față de 31 decembrie 2016.
Pe de altă parte, datoria externă pe termen scurt
a ajuns, la 30 aprilie, la 23,884 miliarde euro
(25,4% din totalul datoriei externe), în creștere
cu 2,1% față de ﬁnele anului trecut.
 Doina A. NEAGOE

Consiliul de Administraţie al
S.C. SOLCETA S.A,

al desemnat, persoana intrată
în insolvență va stabili un plan
de rambursare, pe care creditorii trebuie să-l aprobe și care
va ﬁ pus în executarel, de principiu, pe parcursul a cinci ani.
Un aspect important este că,
până la aprobarea deﬁnitivă a
planului de rambursare, executările silite ce vizează persoana respectivă vor ﬁ suspendate
pentru maxim trei luni, dar în
urma aprobării planului toate
măsurile de executare silită
vor ﬁ suspendate. În situația în
care planul nu este respectat,
sau debitorul nu-și achită datoriile curente, se poate cere închiderea procedurii pe bază de
plan și deschiderea procedurii
pe bază de lichidare de active.
Această variantă de procedură
de insolvență a persoanei ﬁzice
are caracter judiciar, la această

procedură ajungându-se dacă
situația ﬁnanciară a persoanei
respective este complet compromisă. Atât datornicul poate
cere intrarea în această procedură, cât și creditorii acestuia, în situația în care planul
de rambursare nu poate ﬁ dus
la bun sfârșit. Și de această
dată, executările silite care
vizează persoana ﬁzică vor ﬁ
suspendate, însă numai după
ce instanța a admis intrarea
în insolvență. Lichidatorul desemnat de instanță va analiza
care sunt datoriile persoanei
ﬁzice și va face inventarul
bunurilor sale pentru a stabili
cum se vor acoperi datoriile și
tot el este cel care se va ocupa
de toate actele juridice necesare. După efectuarea vânzărilor
de active şi plata datoriilor, se
va întocmi un raport ﬁnal în

baza căruia instanța va închide procedura. În ﬁne, cea de-a
treia variantă este procedura
simpliﬁcată de insolvență, accesibilă persoanei ﬁzice dacă
suma totală a datoriilor sale
este de cel mult zece salarii
minime pe economie, dacă
nu are bunuri sau venituri ce
pot ﬁ urmărite în cadrul unei
proceduri de executare silită și
dacă are peste vârsta standard
de pensionare sau și-a pierdut
total/cel puțin jumătate din capacitatea de muncă. Și această
a treia procedură are caracter
judiciar, ceea ce înseamnă că
încuviințarea intrării în insolvență trebuie dată de instanță,
iar executările silite vor ﬁ suspendate de la momentul încuviințării.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Fonduri pentru
AFIR: Acţiuni de
Programul Prima Casă prevenire a neregulilor
MFP a aprobat alocarea rezervei nerepartizate
de 500 milioane lei pentru
acordarea de garanții în
anul 2017, pentru asigurarea continuității Programului ‚Prima casă’ la solicitarea Fondului Național
de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii.

A urcat deﬁcitul
de cont curent

2,5 miliarde lei. Din plafonul
total al garanțiilor pentru anul
2017, în data 9 martie 2017
suma de 2 miliarde lei a fost
pusă la dispoziția ﬁnanțatorilor participanți în Program,
diferența de plafon de 500 milioane lei urmând să ﬁe alocată ulterior în funcție de gradul
de utilizare a plafoanelor alocate’, informează MFP. Plafonul rămas nealocat, în sumă
de 500 de milioane lei, a fost
repartizat Piraeus Bank, OTP
Bank, BCR, ING, Bancpost,
Raiffeisen Bank, BRD, CEC
Bank și Leumi Bank, luându-se în considerare gradul de
utilizare a plafoanelor alocate
ﬁnanțatorilor până la data de
7 iunie 2017.
 Doina A. NEAGOE

Aceste acțiuni de prevenție
fac parte dintr-o amplă campanie susținută de Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) la nivel
național și organizată în mai
multe etape.

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale derulează
acțiuni de prevenire a neregulilor ce pot apărea în accesarea
și implementarea proiectelor
ﬁnanțate cu fonduri europene,
disponibile prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020 (PNDR 2020). În
această prima etapă a acțiunii
de prevenție sunt incluse 14
Oﬁcii Județene și 3 Centre Regionale ale AFIR, urmând ca
acţiunile să continue şi în celelalte structuri ale AFIR. Inițierea unei campanii de prevenție
s-a conﬁrmat deja ca ﬁind un
demers oportun și eﬁcient, în

primul rând pentru că beneﬁciarii au apreciat organizarea
unor astfel de acțiuni, inițiativa
AFIR ﬁind considerată utilă și
necesar, aceștia având nevoie
de îndrumare și sprijin concret
din partea noastră. Beneﬁciarii selectați în cadrul acestor
acțiuni de îndrumare și sprijin
au proiecte în implementare
care se aﬂă în etapa procedurală cuprinsă între contractare
și prima plată. De precizat că
acțiunile de prevenție ale AFIR
sunt desfăşurate în scopul informării beneﬁciarilor cu privire la modalităţile de evitare
a apariției neregulilor, tipurile
de veriﬁcări prin care trece un
proiect în etapa de implementare și în cea de monitorizare, dar
mai ales necesitatea menținerii
criteriilor de eligibilitate și de
selecție în baza cărora proiectul
a fost selectat pentru ﬁnanțare.
 Doina A. NEAGOE

la solicitarea Acţionarului majoritar, Consiliul local al oraşului Ştei, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data
de 24.07.2017, ora 17.00, în sala de şedinţe a
Primăriei oraşului Ştei, str. Andrei Mureşanu
nr. 4B.
Convocarea se efectuează în conformitate
cu prevederile Legii 31/1990 cu modiﬁcările şi
completările ulterioare, ale OUG 109/2011 şi
cele ale Actului constitutiv al societăţii.
La adunarea generală a acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 17.07.2017,
stabilită ca dată de referinţă.
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modiﬁcării numărului de
membri ai Consiliului de administraţie al societăţii conform Procesului verbal de şedinţă
al Consiliului local al oraşului Ştei, din data
de 25.05.2017, şi înregistrarea modiﬁcării în
Statutul S.C. SOLCETA S.A.;
2. Aprobarea demarării procedurii de selecţie a noilor membri conform OUG 109/2011art.29, alin.(2) ;
Data limită până la care acţionarii îşi pot
exercita drepturile cf.art 117¹ din Legea 31/1990
actualizată, este stabilită la 10.07.2017.
Dacă acţionarul este reprezentat de o altă
persoană, reprezentantul va prezenta procura
specială, semnată de acţionarul persoana ﬁzică sau reprezentantul legal al persoanei juridice şi actul de identitate.
Începând cu data de 26.06.2017, formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul
societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 9.00
şi 15.00.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru
data de 25.07.2017, cu menţinerea ordinii de
zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor
acesteia.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic,
între orele 10.00-14.00, de la sediul societăţii,
după data apariţiei prezentului convocator în
Monitorul Oﬁcial.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Ing. TURI TIBERIU VIOREL
(476)

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ
depuse şi achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri,
între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

