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până la soluţionarea în mod definitiv a cauzei ce face obiectul dosarului nr.18/99/2017 şi ca neintemeiata contestatia 
formulata de contestatoarea creditoare SC Milen Resort SRL impotriva Hotărârii Adunării creditorilor debitoarei SC 
MCC Resort SRL din data de 22.05.2017. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge ca inadmsibila cererea formulata de contestatoarea SC Milen Resort SRL, cu sediul social în Sat Breazu, 
Comuna Rediu, Judeţul Iaşi, având număr de înregistrare în Registrul Comerţului J22/549/2012 C.U.I. 29999819, 
reprezentată prin Administrator Puiu Adrian avand ca obiect suspendarea efectelor Hotărârii Adunării creditorilor 
debitoarei SC MCC Resort SRL din data de 22.05.2017 până la soluţionarea în mod definitiv a cauzei ce face obiectul 
dosarului nr.18/99/2017. Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de contestatoarea creditoare SC Milen Resort 
SRL impotriva Hotărârii Adunării creditorilor debitoarei SC MCC Resort SRL din data de 22.05.2017. Executorie. Cu 
drept de apel în 7 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica azi, 29 11 2017 
Judecător-sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Constantin Căşuneanu                                                                                                                         Adriana Iuliana Voicu 

 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ADVANCED BINGO SYSTEM SRL, cod unic de înregistrare: 29892323 
România  
Tribunalul Ilfov 
Secţia Civilă  
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov 
Dosar nr. 1661/93/2014/a24 

Comunicare sentinţa civilă nr. 2087/2017 
emisă la: ziua 04, luna 01, anul 2018 

Către,  
ADVANCED BINGO SYSTEM SRL, CUI 29892323, cu sediul social în com. com Snagov, Sat Ciofliceni, Soseaua 
Ciofliceni, nr. 185, ap. CAM 110, Judeţ Ilfov PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL - Giurgiu, Str.Mircea 
Cel Bătrân, nr. 16, bl. D1, et. Parter, jud Giurgiu DEBITOR/RECLAMANT 
PARAT SC NET BET SRL, BUCURESTI, STR. SIRENELOR NR. 91 
Se comunică, alăturat, sentinţa civilă nr. 2087/2017 din 27 Iulie 2017, pronunţată în dosarul nr. 1661/93/2014/a24 de 
Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, privind debitorul ADVANCED BINGO SYSTEM SRL, CUI 29892323, cu sediul social 
în com. com Snagov, Sat Ciofliceni, Soseaua Ciofliceni, nr. 185, ap. CAM 110, Judeţ Ilfov PRIN LICHIDATOR 
JUDICIAR INSEVAL IPURL - Giurgiu, Str.Mircea cel Bătrân, nr. 16, bl. D1, et. Parter, jud Giurgiu 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Cod ECLI ECLI:RO:TBILF:2017:007.002087 
Dosar nr. 1661/93/2014/a24 
România 
Tribunalul Ilfov 
Secţia Civilă 

Sentinţa civilă nr. 2087/2017 
Şedinţa publică de la 27 Iulie 2017 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – judecător sindic - Stelian Anuţi 

Grefier Alexandru Căruceriu 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe reclamant INSEVAL IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL în contradictoriu cu pârâta SC NET BET SRL având ca obiect Faliment - 
atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014). 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 13.07.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea 
dată care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 20.07.2017 şi data de 
27.07.2017, când a hotărât următoarele: 

Tribunalul, 
Asupra cauzei de faţă constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 23.03.2017, reclamanta INSEVAL IPURL în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL, a solicitat instanţei să dispună ca asociatul 
unic SC NET BET SRL, să răspundă pentru obligaţiile sociale în limita capitalului social subscris şi vărsat în cuantum 
de 1.001.200 lei. 
În motivare a arătat că a fost desemnat lichidator judiciar al debitorului SC AVANCED BINGO SYSYTEM SRL, dosar 
nr. 1661/93/2014 al Tribunalul Ilfov prin sentinţa civila din data de 22.01.2015. Până la această dată au fost inventariate 
parţial bunurile din averea debitorului alcătuite din: mese, scaune, umbreluţe şi uniforme personalizate folosite de 
vânzătorii stradali, mobilier de birou aflat în stare de degradare şi alte asemenea care sunt foarte greu vandabile. Altă 
parte din bunurile identice cu cele enumerate mai sus se află în diverse puncte de lucru din ţară unde debitorul vindea 
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buletine de participare la jocul Bingo. Mijloacele de transport folosite pentru transportul biletelor Bingo la punctele de 
lucru situate în toate judeţele ţării (câte 2-3 puncte de lucru, în medie pe fiecare judeţ) au fost achiziţionate în leasing şi 
au fost reposedate de către proprietarii lor - societăţile de leasing. Eventualele sume care s-ar obţine din valorificarea 
sunt minimale şi nesemnificative pentru îndestularea creditorilor. 
A menţionat ca totalul creanţelor înregistrate în tabelele de creanţe este 25.784.613, 17 lei. Adunarea generală a 
asociaţilor SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL întrunită în data de 21.07.2014 a hotărât: 1. Cesionarea părţilor 
sociale deţinute de GALA PLACIDIO INVEST1MENTS LIMITED Nicosia Cipru - cota de participare 5.0% către 
asociatul SC NET BET SRL Bucureşti care devine asociat unic. 2. Revocarea din funcţia de administrator a d-lui 
Dimche Karakabanov, situaţie în care d-1. Shaul Shneider devine administrator statutar unic. 
Asociatul unic al debitorului SC NET BET SRL, a introdus 2 cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă la 
Tribunalul Bucureşti care au fost respinse de către instanţă. Cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de 
SC NET BET SRL au făcut obiectul dosarelor nr.43941/3/2015 şi 2113/3/2016 ale Tribunalului Bucureşti. Asociatul 
unic al debitorului SC NET BET SRL face demersuri neloiale de a dispare de pe scena societăţilor comerciale pentru a 
nu mai fi supusa obligaţiilor sale sociale/răspunderilor sale juridice născute din calitatea sa de asociat al debitorului. 
În acest sens a tergiversat desemnarea administratorului special, administratorului /lichidatorului judiciar, fapt ce se 
poate observa din procesele verbale ale adunării asociaţilor şi ale creditorilor în intenţia sa de a fi radiată din ORC 
înaintea SC AVANCED BINGO SYSYTEM SRL. Conform dispoziţiilor art. 3, alin. (3) din Legea societăţilor 
comerciale nr. 31/1990 completată şi modificata „Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu 
răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris”. 
În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, art. 3 şi art. 237. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prezenta instanţă reţine următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov sub nr. 1661/93/2014, la data de 12.05.2014, debitoarea SC 
ADVANCED BINGO SYSTEM SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei. 
Prin Încheierea civilă nr. 403/22.05.2014, judecătorul sindic a admis cererea debitoarei şi a deschis procedura generală a 
insolvenţei faţă de debitoarea SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL. 
Prin Încheierea civilă nr. 30/22.01.2015, în temeiul art. 3 pct. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
epuizându-se perioada de observaţie, judecătorul sindic a dispus trecerea de la procedura generală la procedura 
simplificată a debitoarei SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL. 
Conform extrasului ORC pârâta SC NET BET SRL este asociat al debitoarei SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL 
cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50%. 
Răspunderea reglementată de art. 138 din Legea nr. 85/2006 nu este o extindere a procedurii falimentului asupra 
membrilor organelor de conducere, ci una personală, care intervine numai atunci când, prin săvârşirea vreunei fapte din 
cele enumerate de textul de lege, aceştia au cauzat ajungerea societăţii debitoare în stare de insolvenţă. 
Faptele ilicite săvârşite de organele de conducere sunt expres şi limitativ prevăzute la lit. a)- g) ale art. 138 din lege. 
Natura juridică a răspunderii reglementate de art. 138 din Legea nr.85/2006 este cea a unei răspunderi speciale, care 
împrumută cele mai multe din caracteristicile răspunderii delictuale, şi nu este o răspundere contractuală. 
Conform art. 138 din Legea nr. 85/2014, în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. 
1 sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, 
persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere 
din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului. 
Prin urmare, numai membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă 
persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului pot fi obligaţi să suporte pasivul debitoarei. 
În cauză, pârâta SC NET BET SRL este o persoană juridică, asociat al debitoarei şi prin urmare cererea de atragere a 
răspunderii este inadmisibilă. 
Referirile administratorului judiciar al debitoarei la art. 3 din Legea nr. 31/1990, nu sunt aplicabile în cauză, deoarece se 
referă doar la creditorii societăţii şi numai înainte de declanşarea procedurii insolvenţei. 
De asemenea art. 237 din Legea nr. 31/1990 nu este aplicabil în cauză deoarece se referă doar la dizolvarea societăţii. 
Pentru aceste considerente instanţa va respinge cererea formulată de INSEVAL IPURL, în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL în contradictoriu cu pârâta SC NET BET SRL, ca 
inadmisibilă. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de INSEVAL IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC 
ADVANCED BINGO SYSTEM SRL în contradictoriu cu pârâta SC NET BET SRL. 
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare prin publicarea în BPI. 
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. 
Pronunţată în şedinţa publică de la data de 27.07.2017. 
Preşedinte-Judecator Sindic,                                                                                                                                      Grefier, 
Anuţi Stelian                                                                                                                                         Căruceriu Alexandru 
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