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Acesta este document finalizat 
Cod ECLI ECLI:RO:TBCTA:2017:010.001954 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 11104/118/2012/a2 

Sentința civilă nr. 1954 
Şedinţa publică de la 27 Noiembrie 2017 

Completul compus din: 
Judecător sindic Iulia Casian 
Grefier Mădălina Bădulescu 

S-a luat în examinare acțiunea în antrenare a răspunderii patrimoniale formulată de reclamanta Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin A.J.F.P. Constanţa, cu sediul în Constanţa, bd. I.G.Duca nr.18, în 
contradictoriu cu pârâtul Giurgiucanu Georgică, domiciliat în Constanța, str. Remus Opreanu nr.10A, bl.L3, sc.C, et.4, 
ap.29, administrator statutar al SC Management & Investment Concept Group SRL. Dezbaterile asupra cererii au avut 
loc în ședința publică din data de 13.11.2017 şi au fost consemnate în încheierea de şeidnţă di acea dată ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, când judecătorul sindic având nevoie de ti mp pentru a delibera a amânat pronunțarea 
la data de 20.11.2017 şi 27.11.2017, dată la care s-a pronunțat următoarea hotărâre: 

Judecătorul sindic, 
Asupra prezentei cauze constată următoarele: 
Reclamanta DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa în calitate de creditoare a debitoarei a SC Management & Investment 
Concept Group SRL, în condiţiile art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, în contradictoriu cu pârâtul Giurgiucanu 
Georgică a formulat cerere de atragere a răspunderii materiale a acestuia din urmă, solicitând obligarea sa la plata 
pasivului societar în cuantum de 3.573.430,62 lei. În fapt, administratorul judiciar a întocmit şi a publicat în BPI nr. 
22509/2014, suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a 
debitorului în baza documentelor predate de către reprezentanţii legali ai societăţii în care a arătat că se impune 
antrenarea răspunderii patrimoniale a acestora în temeiul art. 138 litera e din Legea nr. 85/2006. De asemenea, potrivit 
aceluiaşi raport, se menţionează că nu a fost ţinută contabilitatea în conformitate cu legea prin neevidenţierea sumelor 
încasate de la clienţi în evidenţa contabilă şi au ascuns o parte din activul societăţii prin nepredarea bunurilor din 
patrimoniu în vederea valorificării în procedură. Referitor la fapta prevăzută la art. 138 alin. 1 literele aşi e, se arată că 
bunurile existente scriptic în evidenţa contabilă de natura echipamentelor tehnologice nu au fost identificate fizic şi nici 
nu au fost predate de către reprezentantul societăţii în vederea valorificării în procedură şi constau în următoarele: 1 
buc. excavator Komatsu PC 230 în valoare de 120.550,01 lei; 4 buc. barieră în valoare de 105.792 lei; 1 buc computer 
în valoare de 1874,79 lei; 1 buc computer în valoare de 1840,34 lei; un generator de curent şi aparat de spălat în valoare 
de 4098,80 lei; 1 buc turn iluminat în valoare de 5491,07 lei; 1 buc iluminat în valoare de 9952,57 lei. Conform 
raportului lichidatorului judiciar în perioada 31.12.2010 – 30-10.2012 au ieşit din patrimoniu următoarele bunuri de 
natura mijloacelor de transport: 1 auto Porche Cayenne în valoare de 272.876,50 lei şi 1 auto Range Rover în valoare de 
127.308 lei, iar în evidenţa contabilă nu s-au regăsit documentele de ieşire a acestor bunuri. Din balanţa de verificare la 
31.10.2012 rezultă următoarele :disponibilităţi bancare în valoare de 2858,08 lei, un numerar existent în casieria 
societăţii în valoare de 15.207,35 lei şi avansuri ridicate şi nejustificate în valoare de 41.445,70 lei, care nu au fost puse 
la dispoziţia lichidatorului judiciar. Referitor la fapta prevăzută la art. 138 litera d din Legea nr. 85/2006, faptul că 
debitoarea nu şi-a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea şi din faptul că nu au fost depuse declaraţiile fiscale în 
termenul prevăzut de lege. Astfel, societatea nu a depus declaraţia 100 şi 101 în septembrie şi decembrie 2012, nu a 
depus declaraţiile 112 în octombrie 2012 precum şi deconturile de TVA în perioada iulie 2012 – decembrie 2012. În 
drept au fost invocate dispoziţiile art. 138 alin. 1 literele a, d şi e din Legea nr. 85/2006. Pârâtul Giurgiucanu Georgică 
nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă, deşi şi-a angajat apărător ca ulterior să fie reziliat 
contractul de asistenţă juridică. Cererea are caracter fondat şi urmează a fi admisă dat fiind tocmai conduita pasivă a 
pârâtului administrator statutar de a nu răsturna prezumţia de responsabilitate de neţinere a contabilităţii în conformitate 
cu legea. În cauză, administratorul judiciar desi nu a intrat în posesia documentaţiei contabile a întocmit un raport de 
cauze, şi a prezumat că administratorul statutar se află în culpă, solicitând antrenarea de regim agravat. Astfel, sunt 
incidente dispoziţiile art. 138 litera d din Legea nr. 85/2006 cât timp administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
promova o acţiune în recuperare creanţe tocmai datorită lipsei documentelor înregistrate în contabilitatea debitoarei. 
Acelaşi pârât nici pe parcursul soluţionării dosarului de faliment şi nici cu ocazia soluţionării cererii în antrenare nu a 
procedat la predarea documentelor de ieşire din patrimoniul debitoarei a unor bunuri în sumă de 273003, 80 lei care s-a 
evidenţiat în formularul F 40 al situaţiilor bilanţiere. Astfel, prin această conduită sunt încălcate dispoziţiile art. 16 din 
Legea nr. 82/1991, potrivit cărora, contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe 
categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică, iar potrivit art. 10 din acelaşi act normative, răspunderea 
pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului 
de credite sau altei persoane care a are obligaţia gestionării unităţii respective. Ba mai mult sunt îndeplinite condiţiile 
răspunderii civile delictuale în temeiul art. 138 litera d din Legea nr. 85/2006, deoarece potrivit art. 6 din Legea nr. 
82/1991, orice operaţiune economico- financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document 
care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Deşi s-a pus în vedere 
pârâtului să predea atât mijloacele fixe cât şi disponibilul din caserie(15.207,35 lei) disponibilităţi bancare în valoare de 
2858,08 lei şi avansurile ridicate şi nejustificate în valoare de 41.445,70 lei, acesta nu a dat curs solicitării, astfel încât în 
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mod legal, lichidatorul judiciar a prezumat că le-a folosit în interes propriu şi le-a ascuns, astfel încât sunt întrunite în 
cauză şi elementele constitutive ale faptelor art. 138 literele a şi e. Aşadar, neputându-se verifica nici în cursul 
soluţionării dosarului de faliment şi nici în cursul soluţionării cererii de antrenare dacă au fost respectate dispoziţiile 
legale în materia contabilităţii, urmează a se admite cererea aşa cum a fost formulată. Absenţa documentaţiei contabile a 
societăţii în faliment şi lipsa dovezilor referitoare la organizarea contabilă a persoanei juridice din perspectiva art.1 al 
Legii 82/1991 atrage răspunderea membrilor organelor de conducere. Potrivit art.138 din legea în materie (...) 
judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridică a ajuns în stare de insolvenţă, să fie 
suportată de membrii organelor de conducere, persoane care au contribuit la ajungerea societăţii în această situaţie, într-
una din situaţiile prevăzute expres de lege. Art.144 alin.1 din Legea 31/1990 republicată prevede că administratorii sunt 
răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor care le incumbă din această calitate potrivit art.72 şi 73. Textul art.73 
alin.1 lit.c se referă la responsabilitatea administratorilor privind existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere. 
Art.1 alin.1 din Legea 82/1991 prevede că societăţile comerciale (...) au obligaţia de a organiza şi de a conduce 
contabilitatea proprie. Textul art.1 prevede că răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine 
administratorului,ordonatorului de credite sau alte persoane care are obligaţia gestionării patrimoniului. Ori, exonerarea 
de răspundere ar opera în măsura în care în cursul procedurii falimentului s-ar fi probat de către pârâţi îndeplinirea 
tuturor îndatoririlor prevăzute de lege pentru exercitarea atribuţiilor de administrator. Concluzionând, urmează a se 
constata că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale şi a dispune ca pasivul societăţii falite să fie suportat 
de către pârât în condiţiile art.138 lit.a,d şi e din Legea 85/2006. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de reclamanta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin A.J.F.P. 
Constanţa, cu sediul în Constanţa, bd. I.G.Duca nr.18, în contradictoriu cu pârâtul Giurgiucanu Georgică, domiciliat în 
Constanța, str. Remus Opreanu nr.10A, bl.L3, sc.C, et.4, ap.29 şi în consecinţă: 
Dispune ca pasivul societar al debitoarei Management & Investment Concept Group SRL în cuantum de 3.573.430,62 
lei să fie suportat de pârâtul Giurgiucanu Georgică. Sumele obţinute prin executarea silită vor intra în averea falitei şi 
vor fi destinate plăţii creanţelor creditorilor. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă 
publică azi, 27.11.2017. 
Judecător sindic                 Grefier, 
Iulia Casian           Mădălina Bădulescu 
 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BPO CONSULTING 2009 SRL, cod unic de înregistrare: 25297110 

Raport 
Nr. înregistrare: 33/16.01.2018 

1. Număr dosar: 4912/121/2016 - Tribunal Galaţi, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Magdalena Hanu  
2. Creditori:  
Municipiul Galați – str. Domnească bl. L, parter 
AJFP Galați – str. Brăilei nr. 33 
3. Debitor: BPO Consulting 2009 SRL, sediul social: Calea Smârdan nr. 2, camera 13, etaj 2, Cod de identificare 
fiscală: 25297110, Număr de ordine în registrul comerţului: J17/367/2009 
4. Lichidator judiciar: Salina 2000 SPRL Galaţi 
Salina 2000 SPRL Galați, reprezentată de practician în insolvență coordonator Mihaela Boboc, în calitate de lichidator a 
societății BPO Consulting 2009 SRL Galați, vă face cunoscut următoarele: 
Raportul nr.1288 /18.10.2017, depus la dosarul instanței la data de 19.10.2017, a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr.19601/20.10.2017. 
Până la această dată nu au fost valorificate bunurile aflate în patrimoniul societății debitoare - Laptop ASUS și 
Notebook Dell, la licitațiile organizate în acest sens nu s-au prezentat persoane interesate. Anunțul a fost postat pe site-
ul special constituit în acest sens www.licitatii-insolventa.ro. Licitațiile au loc saptămânal, marțea, orele 13:30, la sediul 
lichidatorului judiciar. 
Litigii: 
AJFP Galați a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a fostului administrator statutar, cerere înregistrată 
pe rolul Tribunalului Galați, Secția a II-a civilă, care formează dosarul nr.4912/121.2016/a1. La termenul din data de 
21.09.2017, prin Sentina nr.439 cererea de antrenare a fost respinsă ca nefondată. Impotriva Sentinței mentionte AJFP 
Galați a formulat apel. Apelul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Galați-Secția a II-a civilă, formează dosarul 
nr.4912/121/2016/a1 și s-a acordat termen de judecată la data de 31.01.2018; 
AJFP Galați a formulat contestație împotriva tabelului definitiv al creanțelor, contestație înregistrată pe rolul 
Tribunalului Galați, Secția a II-a civilă, care formează dosarul nr.4912/121.2016/a2. Prin Sentința civilă 
nr.549/23.11.2017 contestația a fost admisă și instanța a dispus înscrierea în tabelul definitive al creditorilor a creanței 
AJFP Galați ci suma de 630.801 lei ca și creanță bugetară pură și simplă.  
Împotriva acestei sentințe, la data de 10.01.2018 am formulat apel. Precizăm că până la această dată apelul nu a fost 
îtregistrat pe rolul Curții de Apel Galați; 
-  pe rolul Tribunalului Galați, Secția Contencios Administrtiv și Fiscal este înregistrat apelul formulat de debitoare 
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