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Sentinţa civilă nr.591/2017 
Şedinţa publică de la 20 Aprilie 2017 

Completul compus din: 
Preşedinte Miţică Alexandru 

Grefier Adriana Iuliana Voicu 
Pe rol se află judecarea cauzei privind pe reclamantul Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL și pe pârâtul Stănescu 
Aurel Gheorghe, având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art.169 Legea 85/2014). 
Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 23.03.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de 
la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, când Instanța a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 
06.04.2017 şi ulterior pentru astăzi, 20.04.2017, când a hotărât: 

Instanța, 
Deliberînd asupra cauzei: În cadrul procedurii de insolvenţă deschisă asupra debitorului SC Salmet SRL lichidatorul 
judiciar Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL a solicitat atragerea răspunderii personale a pîrîtului Stănescu Aurel 
Gheorghe, susţinînd că, în calitate de administrator statutar al societăţii falite, se face vinovat de săvîrşirea faptelor 
prevăzute de art.169 lit.a, şi d din Lg.85/2014. În motivarea acţiunii se arată, în esenţă, următoarele: Din indicatorii 
bilantieri aferenti anului 2011 reiese ca societatea debitoare a detinut active circulante în valoare totala de 6401398 lei, 
din care stocuri în valoare de 872.773 lei, creante de recuperat în valoare de 3.283.955 lei și bani în caserie de 
2.244.6701 ei. Totodata, debitoarca la nivelul anului 2011 a raportat un profit în valoare de 223.602 lei. În conditiile în 
care nu exista justificari și inregistrari contabile asupra destinatiei sumelor de bani existenti în caseria societății 
(2.244.670 lei), a sumelor de bani care reprezinta profitul societății debitoare (223.602 lei), accste fapte se circumscriu 
prevederilor art.169 lit a din Lg.85/2014. Totodata, întrucît în procedura insolvenţei pârâtul nu a prezentat niciun 
document justificativ referitor la componenta stocului de marfa în valoare de 6401398 lei sau la circuitului 
acestuia(iesiri/intrari), se poate considera ca bunurile ce au alcatuit stocul de marfa au fost folosite în intcresul propriu al 
pârâtului. De asemenea, existenta la nivelul anuluui 2011 în contul creante a sumelor de 3.283.955 lei dovedeste ca 
aceste sume nu au fost incasate. Este cert ca neplata datoriilor catre societatea falita a profitat debitorilor acesteia iar 
pasivitatea pârâtului în recupcrarea creantelor a diminuat sansele de acoperire a pasivului existent inainte de declansarea 
proccdurii. Neintrcprindcrca masurilor de recuperare a creantelor se subscrie dispozitiiilor art.169 lit.a. Pâratul, 
incepand cu anul 2011, nu si-a indcplinit obligatia legala de a intocmi și depune declaratiile fiscalc la organul fiscal 
ceea ce a făcut imposibila urmarirea activitatii societății debitoare sub toate aspectele de ordin juridic și economic, iar 
după deschiderea procedurii insolvenţei asupra societăţii debitoare, nu s-au predat documentele stabilite de art.67 din 
Lg.85/2014, prin urmare nu s-a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, fiind incidende disp. art.169 lit. d din 
Lg.85/2014. Pîrîtul, legal citat, nu a depus întîmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi formula apărări. 
Examinînd acţiunea în răspundere personală, prin prisma actelor și lucrărilor dosarului, aceasta se dovedeşte a fi 
întemeiată, urmînd a fi admisă pentru următoarele considerentele: Potrivit art.169 din Legea nr.85/2014, judecătorul-
sindic poate dispune ca o parte din pasivul debitorului persoană juridică,să fie suportată de către membrii organelor de 
conducere (administratori, directori, cenzori), care au contribuit la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă,prin una 
din faptele expres enumerate la lit.a-h. Conform textului de la lit.d, răspunderea poate fi atrasă pentru acele persoane 
care au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, 
atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă. În continuare,se 
reţine că potrivit art.74 din Lg.85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul avea obligaţia să 
depună la dosarul cauzei actele și informaţiile prevăzute de art.67 alin.1, inclusiv documentele contabile ale societăţii. 
Obligaţia de predare a actelor şi informaţiilor prevăzute de art.67 alin.1, inclusiv documentele contabile ale societăţii, 
este o obligaţie personală a administratorului statutar al societăţii. În speţă, aşa cum rezultă din raportul cauzelor 
întocmit de lichidatorul judiciar, debitorul, prin administrator, nu şi-a îndeplinit obligaţia predării documentelor 
contabile. În această situaţie, legiuitorul a instituit în sarcina administratorilor societății o prezumtie de culpa pentru 
incorecta ţinere și evidentiere în contabilitate a activitatii desfasurată de societate și pentru inexistenta registrelor și 
documentelor prevazute de lege prin dispozitiile art.10 din Legea nr.82/1991 și art.73 din Legea 31/1990. Netinerea 
unei contabilitati în conformitate cu legea conduce la o stare de haos și dezordine în activitatea societății, neputandu-se 
urmari evolutia documentelor de pasiv și activ a patrimoniului și posibilitata adoptarii de indata a unor masuri de 
redresare a evolutiei financiare negative a firmei. Dupa intrarea societății în procedura de insolventa, administratorul, 
desi notificat de lichidatorul judiciar, nu a predat documentele contabile ale societății pentru a se putea analiza pertinent 
activitatea desfasurata de aceasta. Refuzul de a preda documentele contabile conduce la prezumtia lipsei acestor 
documente datorita netinerii lor în conformitate cu legea ori disparitiei acestora, culpa pentru nerespectarea dispozitiilor 
legale apartinand administratorilor societății. Lipsa documentelor contabile în care sa se evidentieze activitatea 
desfasurata de societate și evolutia patrimoniala a firmei reprezinta un factor declansator al insolvenţei societății, 
legătura de cauzalitate fiind la rîndu-i prezumată de legiuitor, cata vreme în lipsa acestor documente nu se pot urmari 
creantele pe care societatea le are de achitat și scadenta acestora, disponibilul banesc pe care societatea il detine și 
obligatiile pe care clientii firmei le au fata de societate. Drept urmare, cata vreme parîtul nu a rasturnat prezumtia de 
culpa instituita de legiuitor în sarcina sa, Instanța constată că cererea de chemare în judecată este întemeiată, urmînd a fi 
admisă cu consecinţa obligării acestuia la plata pasivului debitorului, pasiv neacoperit la data închiderii procedurii 
insolvenţei. În ceea ce priveşte cealaltă faptă la care se face trimitere în acţiune, aceasta nu poate fi reţinută ca temei al 
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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 săvîrşirea acestei fapte dacă nu este însoţită și 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, și ajungerea societăţii în stare de insolvenţă, demonstraţie ce 
în speţă nu s-a făcut. 

Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște: 
Admite acţiunea în răspundere personală formulată de lichidatorul judiciar Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL, cu 
sediul în Iași, strada Sf. Lazăr nr.4, bloc Peneş Curcanu, etaj 1, cam.13-14. În consecinţă, în temeiul art.169 lit. d din 
Lg.85/2014,obligă pe pîrîtul Stănescu Aurel Gheorghe, domiciliat în loc./com. Grajduri, nr.475, jud. Iași să plătească 
pasivul debitorului SC Salmet SRL – J22/636/2011, pasiv rămas neacoperit la data închiderii procedurii în cuantum de 
28.589 lei, aşa cum rezultă din tabelul definitiv al creanţelor înaintat la dosar de lichidatorul judiciar- fila 11 dosar. 
Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în conformitate cu art.396 alin.2 CPC, azi 20.04.2017. 
Judecător-sindic,                   Grefier, 
Miţică Alexandru                      Voicu Adriana Iuliana 
 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CARS4YOU SRL, cod unic de înregistrare: 18043756 

Depunerea raportului lunar de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedură 
Nr.43 data emiterii:05.09.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 270/1371/2015 Tribunal Specializat Mureş Judecător sindic Hegy Piroska. 
2.Arhiva/registratura instanţei:Tg.Mureş, str. Justiţiei nr. 1 Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 8-12. 
3.Debitor: CARS 4 YOU SRL, Cod de identificare fiscală 18043756, cu sediul în Tg-Mureș, str. Arany Janos nr.16, 
ap.1, jud. Mureş. Număr de ordine în registrul comerţului J26/1796/2005. 
4. Lichidator judiciar: MASTER INSOLV S.P.R.L, Cod de de identificare fiscală RO 31186540, sediul în Tg. Mureş, 
B-dul 1 Dec.1918 nr.206 ap.5, jud. Mureş, RFO II – 0650, tel./fax 0265-255 759, 0744358658. 
5. Subscrisa MASTER INSOLV S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar al debitoarei CARS 4 YOU SRL, conform 
Sentinței nr. 472 din 14.05.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul nr. 270/1371/2015, în temeiul 
art.59 din Legea 85/2014 comunică 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor privind procedura insolvenţei pentru 
debitoarea Cars 4 You SRL  

luna august 2017 
Nr.43 din 01.09.2017 

I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar a îndeplinit atribuţiile sale: 
1. Demersuri efectuate în procedură: 
Având în vedere faptul că în patrimoniul debitoarei nu există bunuri care să poată fi valorificate şi nici un creditor nu se 
oferă să avanseze sumele corespunzătoare continuării acestei proceduri, lichidatorul judiciar va înregistra la dosarul 
cauzei o cerere de închidere a procedurii simplificate de insolvenţă împotriva societăţii debitoare întemeiată pe 
dispozițiile art.174 din Legea nr.85/2014, urmând ca aceasta să fie dezbătută la data de 12.10.2017, ora 08:30, 
Tribunalul Specializat Mureş. 
2. Alte acţiuni judiciare aflate pe rolul instanţelor: 
Tribunalul Mureş: Dosarul nr.778/102/2016, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, debitoarea având calitatea 
de parte responsabilă civilmente, cu termen de judecată în data de 29.09.2017. 
3. Alte demersuri efectuate în procedură: 
Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor privind procedura insolvenței nr.42 a fost publicat 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.14672 din 01.08.2017.  
II. Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.159 alin.1 și art. 161 din Legea privind procedura 
insolvenţei: 

Situația încasărilor și plățiilor în perioada  
14.05.2015 – 31.08.2017 
Nr. crt. Explicații Sume - lei 
 Încasări 

1. Creditare lichidator judiciar 51,94 
 Total încasări                                                                                                                         51,94 
 Plăți 

1. Servicii poștale 7,50 
2. Servicii publicitate 44,44 
 Total plăți 51,94 
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