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închiderii procedurii insolvenţei. În ceea ce priveşte celelalte fapte la care se face trimitere în acţiune, acestea nu pot fi 
reţinute ca temei al răspunderii personale. Conform textului de la lit. a, răspunderea poate fi atrasă pentru acele persoane 
care au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. Reţinerea 
acestui caz de răspundere presupune să se facă dovada certă a utilizării bunurilor sau creditelor societăţii în interes 
personal sau în cel al unei alte persoane, probă ce nu a fost făcută de reclamant, iar o prezumţie simplă în acest sens nu 
este suficientă pentru a se reţine săvârșirea acestei fapte dacă nu este însoţită şi de alte probe. Pe de altă parte, reţinerea 
acestei fapte nu este suficientă pentru atragerea răspunderii personale, ci trebuie demonstrată legătura de cauzalitate 
dintre fapta săvîrşită, ca una din condiţiile răspunderii civile delictuale, şi ajungerea societăţii în stare de insolvenţă, 
demonstraţie ce în speţă nu s-a făcut. De altfel, fapta imputată pârâtului privind managementul defectuos şi 
necorespunzător al societăţii debitoare nu se regăseşte printre faptele descrise la art. 169 şi pentru care poate fi angajată 
răspunderea personală. În ceea ce priveşte fapta prevăzută la lit. c, textul de lege prevede condiţia dispunerii în interes 
personal a continuării unei activităţi care ducea în mod vădit societatea la încetarea de plăţi. Din probele administrate în 
cauză nu se poate reţine că administratorul-pârât ar fi dispus continuarea activităţii societăţii debitoare în interes 
personal, faptă care să fi atras în mod vădit apariţia stării de insolvenţă, respectiv insuficienţa fondurilor băneşti pentru 
plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. Este adevărat că potrivit art. 66 din Lg.85/2014 debitorul aflat în stare de 
insolvenţă este obligat să se adreseze tribunalului cu o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi. În schimb, 
această omisiune din partea debitorului nu poate fi asimilată neapărat cu fapta descrisă de legiuitor la litera c. Prezumţia 
avansată de reclamant în cuprinsul cererii de chemare în judecată nu poate fi primită întrucât, în condiţiile în care nu 
este însoţită şi de alte mijloace de probă, nu capătă suficientă greutate şi putere de a naşte probabilitatea că această 
inacţiune a debitorului se fundamentează pe interese personale ale administratorului-pârât. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite în parte acţiunea în răspundere personală formulată de creditorul Directia Generala Regionala a Finantelor 
Publice Iaşi-AJFP Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str.A.Panu, nr.26. În consecinţă, în temeiul art. 169 lit. d din Lg.85/2014, 
obligă pe pârâtul Găină Vasile, domiciliat în com. Deleni, Sat Maxut, jud. Iaşi, să plătească pasivul debitorului SC 
Geres Imex SRL-J22/57/1999, pasiv rămas neacoperit la data închiderii procedurii, aşa cum rezultă din tabelul definitiv 
al creanţelor întocmit asupra averii debitorului. Respinge acţiunea formulată în contradictor cu pârâtul Antoneac 
Costache, domiciliat în Iaşi, str. Simion Bărnuţiu, nr.40. 
Executorie. 
Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în conformitate cu art. 396 alin.2 CPC, azi 23.06.2017. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Alexandru Miţică                                                                                                                                        Neculiţă Cătălina  

* 
2. Societatea MOLDOFOREST SA, cod unic de înregistrare: 1965840 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar nr. 7491/99/2012/a3  

Comunicare încheiere amânare + sentinţă civilă nr.1029 din 27.06.2017 
Către,  
Reclamant Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL Iaşi, Iași, strada Sf. Lazăr nr.4, bloc Peneş Curcanu, judeţ Iași 
Pârât Savin Vasile - Iași, șos. Nicolina, nr.92, bl.1211, sc.B, et. parter, ap.2, judeţ Iași 
Se comunică, încheiere amânare + sentinţă civilă nr.1029 din 27.06.2017, pronunţată în dosarul nr.7491/99/2012/a3, de 
Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul SC Moldoforest SA, cu sediul în sat Lunca Cetăţuii, com. 
Ciurea, jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/950/1994, CUI 1965840, 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Dosar nr.7491/99/2012/a3 
România, Tribunalul Iași, Județul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 

Încheiere 
Şedinţa publică din 20 Iunie 2017 

Preşedinte Roxana Barbir 
Grefier Cristina Mihaela Simon 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL în contradictoriu cu 
pârâtul Savin Vasile - decedat, având ca obiect angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006. La apelul 
nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat Chiticariu Laura pentru reclamant. Procedura este completă. S-a 
făcut referatul cauzei de către grefier, după care, reprezentantul reclamantului precizează că a convocat adunarea 
creditorilor şi a pus în discuţie introducerea în cauză a moştenitorilor pârâtului decedat însă, creditorii nu au înţeles să 
solicite introducerea în cauză a acestora. Faţă de această precizare, instanţa invocă din oficiu excepţia lipsei capacităţii 
de folosinţă a pârâtului. Având cuvântul asupra excepţiei, reclamantul solicită admiterea excepţiei.  

Instanţa, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, 
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Dispune: 
Amână pronunţarea la 27.06.2017. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Iunie 2017. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Roxana Barbir                                                                                                                                    Cristina Mihaela Simon 

* 
Dosar nr.7491/99/2012/a3 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 

Sentinţa civilă nr.1029/2017 
Şedinţa publică de la 27 Iunie 2017 

Completul compus din: 
Preşedinte Roxana Barbir 

Grefier Cristina Mihaela Simon 
Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL în contradictoriu cu 
pârâtul Savin Vasile - decedat, având ca obiect angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006. Dezbaterile 
asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din 20.06.2017, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de 
şedinţă din acea zi când, din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunțarea pentru azi când,  

Instanţa, 
Prin cererea înregistrată la data de 15.12.2016 sub nr.7491/99/2012/a3, reclamantul Centrul de Expertiză în Insolvenţă 
SPRL, în calitate de administrator judiciar la debitoarei SC Moldoforest SA, a chemat în judecată pe pârâtul Savin 
Vasile, fost administrator statutar al societăţii debitoare, solicitând stabilirea răspunderii personale a acestuia în baza 
art.138 din Legea 85/2006. În motivare, arată reclamantul pârâtul a făcut parte din consiliul de administratie al 
debitoarei, fiind numit în calitate de administrator prin Hotarârea AGA nr.3/18.03.2005, mandatul sau fiind prelungit 
ulterior, la datele de 11.10.2007, respectiv 07.09.2010. În această calitate, este ţinut direct răspunzător de îndeplinirea 
obligaţiilor pe care legea sau actul constitutiv le impun în sarcina societăţii, conform art.72 şi 73 din Legea 31/1990. 
Starea de insolvabilitate, mai arată reclamantul, este urmarea unei administrări necorespunzătoare a societăţii, care a 
determinat încetarea de plăţi şi prejudicierea creditorilor. Apreciază creditoarea că simpla stare de încetare de plăţi 
constituie un prejudiciu pentru creditori şi o condiţie suficientă pentru atragerea răspunderii. Se solicita angajarea 
raspunderii personale a pârâtului, în conformitate cu disp.art.138 lit a din Legea nr.85/2006, în ceea ce priveşte 
nejustificarea avansului de trezorerie în sumă de 52.316,50 lei, identificat în contul 542 în balanta de verificare aferenta 
lunii iunie 2011 şi a sumei de 1.052.540 lei, reprezentând creanţe neurmărite și neincasate. În drept, se invocă art.138 lit 
a din Legea 85/2006. Cererea este scutită de plata taxelor de timbru. A fost ataşat dosarul de fond. Pârâtul a formulat 
intâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca neintemeiata. La termenul de judecată din 04.10.2016, reprezentantul 
conventional al pârâtului a depus la dosar copie de pe certificatul de deces al acestuia, la acelasi termen instanta 
dispunand suspendarea cauzei, potrivit disp. art.243 cod pr civilă, în vedere introducerii în cauza a mostenitorilor 
pârâtului. La data de 07.11.2016, instanţa a dispus repunerea cauzei pe rol, la termenul de judecata acordat – 
20.06.2017- fiind pusă în discuţia părţilor excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâtului. Reclamantul a depus la 
dosar procesul verbal al adunării creditorilor din 07.04.2017. Analizând cu prioritate excepţia invocată, se reţine: Prin 
Prin Sentinta civila nr.1590/06.11.2012 a Tribunalului Iași, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva debitoarei SC Moldoforest SA, cu sediul în sat Lunca Cetăţuii, com. Ciurea, jud. Iași, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J22/950/1994, CUI 1965840. Prin sentinţa civila nr.1553/25.10.2016 a fost confirmat 
planul de reorganizare judiciară a debitorului SC Moldoforest SA, cu sediul în sat Lunca Cetăţuii, com. Ciurea, jud. 
Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J22/950/1994, CUI 1965840, propus de administratorul 
judiciar Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL. Fată de stadiul procedural în care se regaseşte debitoarea, respectiv 
acela al derulării unui plan de reorganizare judiciara, instanta retine ca actiunea de fata nu poate fi analizata prin prisma 
dis part.138 din Legea nr.85/2006, deoarece nu exista un pasiv rămas neacoperit al debitorului, ci un pasiv ce urmeaza a 
fi acoperit potrivit sentintei de confirmare a planului. În ceea ce priveşte situaţia pârâtului din prezenta cauza, 
reprezentantul conventional al pârâtului depus la dosar certificatul de deces seria DC nr.264109 din 30.06.2016, din 
care rezulta decesul pârâtului la data de 20.06.2016. Ori, potrivit art.41 din Codul de procedură civilă, doar persoanele 
care au folosinţa drepturilor civile pot sta în judecată. Capacitatea pârâtului a încetat prin moarte după promovarea 
prezentei cereri, iar creditorii participanti la procedura nu au inţeles să solicite introducerea în cauza a mostenitorilor 
acestuia, astfel încât se impune admiterea excepţiei de fond, peremptorii şi absolute a lipsei capacităţii de folosinţă a 
pârâtului şi pe cale de consecinţă respingerea acţiunii reclamantului. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului Savin Vasile, excepţie ridicată din oficiu, și în 
consecinţă: Respinge acţiunea formulată de reclamantul Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL, cu sediul în Iași, str. sf. 
Lazăr nr.4, bloc Peneş Curcanu, nr.matricol 2A0173, în contradictoriu cu pârâtul Savin Vasile, cu ultimul domiciliu în Iași, 
şos. Nicolina nr.92, bloc 1211, sc.B, parter, ap.2, decedat la data de 28.06.2016, ca fiind formulată împotriva unei persoane 
fără capacitate procesuală de folosinţă. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică din 27.06.2017. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Roxana Barbir                                                                                                                                    Cristina Mihaela Simon 
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