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Neconducerea contabilităţii în conformitate cu legea a favorizat starea de insolvenţă, deoarece este logic că, atâta timp 
cât administratorul nu cunoaşte care este activul, nu poate cunoaşte care este gradul de îndatorare pe care societatea îl 
poate suporta. Numai ţinerea unei evidenţe corecte poate asigura funcţionarea normală a unei afaceri.  Pe de altă parte 
din raportul întocmit de lichidatorul judiciar –fila 102, 103 dosar 4957/111/2017 rezultă că, în urma consultării site-ului 
mfinante.ro, a constatat ca societatea debitoare nu are depuse bilanţuri. Potrivit raportului privind cauzele şi 
împrejurările care au determinat starea de insolvenţă, lipsa documentelor societăţii a reprezentat o cauză care a 
contribuit în mod direct la producerea stării de insolvenţă atâta timp cât administratorul societăţii nu cunoaşte care este 
activul societăţii, nu poate evalua gradul de îndatorare pe care societatea îl poate suporta. 
 În aceste condiţii, judecătorul sindic reţine ca fiind îndeplinite condiţiile răspunderii patrimoniale prevăzute de art. 169 
alin. (1) lit. d din Legea nr. 85/2014 de către administratorul statutar al debitoarei SC Aalinean Age SRL, pârâtul 
Tîrnoveanu Andrei Iulian. 
Se constată, de asemenea, că în speţă sunt îndeplinite şi celelalte elemente ale răspunderii civile delictuale în ceea ce îl 
priveşte pe pârât. Referitor la prejudiciul creditorilor, acesta reprezintă partea din masa pasivă, ce rezultă din tabelul 
definitiv al creanţelor, care nu poate fi acoperită din averea debitoarei şi acesta este în cuantum de 3.080.227 lei. Pe de 
altă parte, raportul de cauzalitate între prejudiciu şi faptele ilicite reţinute în sarcina pârâtului există, ţinând cont că prin 
neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, societatea a fost lipsită de resursele patrimoniale pentru achitarea 
datoriilor sale. Totodată, judecătorul sindic apreciază că neconducerea contabilităţii în conformitate cu legea a favorizat 
starea de insolvenţă, deoarece este logic că, atâta timp cât administratorul nu cunoaşte care este activul, nu poate 
cunoaşte care este gradul de îndatorare pe care societatea îl poate suporta.  
Numai ţinerea unei evidenţe corecte poate asigura funcţionarea normală a unei afaceri. În ceea ce priveşte vinovăţia, ca 
element subiectiv al răspunderii civile delictuale, judecătorul sindic reţine că ea constă în atitudinea pe care autorul 
faptei a avut-o faţă de ea şi de urmările ei la momentul la care a comis-o. Prin fapta omisivă de neţinere a contabilităţii 
cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, pârâtul a avut reprezentarea determinării stării de 
insolvenţă, astfel că atitudinea acesteia îmbracă forma intenţiei, chiar indirecte, fiind de natură să ducă la stabilirea 
răspunderii civile delictuale în sarcina acesteia.  
Faţă de considerentele anterior expuse, în temeiul art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic va admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Casa de 
Insolvenţă Crişana, împotriva pârâtului Tîrnoveanu Andrei Iulian. Va obliga pârâtul să aducă la masa credală a 
debitoarei SC Aalinean Age SRL, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 14, biroul 102/C, jud. Bihor, suma de 3.080.227 
lei.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă Crişana, cu sediul în Oradea, str. George Enescu, 
nr. 1, cam. 5, parter, jud. Bihor, lichidator judiciar al debitorului SC Aalinean Age SRL, cu sediul în Oradea, str. 
Sucevei, nr. 14, biroul 102/C, jud. Bihor, J05/312/2012, CUI 29855104, împotriva pârâtului Tîrnoveanu Andrei Iulian, 
CNP 1730701221160, domiciliat în Iaşi, Aleea Tudor Neculai, nr. 19, bl. 945, sc TR1, etaj 4, ap. 18, jud. Iaşi, posesor 
al CI seria MZ nr. 606036 eliberat de SPCLEP Iaşi la data de 29.06.2017, CNP 1730701221160. 
Obligă pârâtul să aducă la masa credală a debitoarei SC Aalinean Age SRL, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 14, 
biroul 102/C, jud. Bihor, suma de 3.080.227 lei. 
 Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea în BPI. Cererea de apel se 
depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.06.2018. 
Judecător-sindic,                   Grefier, 
Raluca Cuc                   Adriana Milian 
 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HELINIK SRL, cod unic de înregistrare: 8896640 
România, Tribunalul Galaţi, Secţia a II – a Civilă 
Str. Brăilei nr. 153 
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.4509 
Dosar nr. 2283/121/2018 

Comunicare încheiere nr. 206 CC din 04.07.2018 
emisă la: ziua 9 luna 07, anul 2018 

Către, 
SC Helinik SRL cu sediul în Galati str. Stadionului nr. 12 bl.C4 ap.38, judeţul Galaţi, J17/1511/1996, C.U.I. 8896640  
CI Butnaru Monica Gabriela cu sediul în Galați str. Siderurgistilor nr. 14 bl.D5 sc. 4 ap. 71  
Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, str. Portului nr.20 
Se comunică alăturat, copia Încheierii nr. 206 CC din 04.07.2018, pronunţată în dosarul nr.2283/121/2018 de Tribunalul 
Galaţi privind pe debitoarea SC Helinik SRL cu sediul în Galati str. Stadionului nr. 12 bl.C4 ap.38, judeţul Galaţi, 
J17/1511/1996, C.U.I. 8896640. 
Parafa preşedintelui instanţei,                        Grefier, 
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România, Tribunalul Galaţi, Sectie a II a Civilă 
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949 
Dosar nr. 2283/121/2018 

Încheiere nr. 206 CC 
Şedinţa din camera de consiliu din data de 04.07.2018 

Completul compus din: 
Judecator sindic – Sorina Mihaela Luchian 

Grefier –Elena Lacramioara Lupu 
Pe rol fiind derularea cererii formulată de debitoarea SC Helinik SRL cu sediul în Galati str. Stadionului nr. 12 bl.C4 
ap.38, judeţul Galaţi, J17/1511/1996, C.U.I. 8896640, formulata în conformitate cu Legea nr. 85/2014. La apelul 
nominal făcut în şedinţa publică au lipsit participanţii. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către 
grefier care învederează că este primul termen de judecată, cererea fiind legal timbrată cu 200 lei, solicitându-se 
deschiderea procedurii generala de insolventa şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar a C.I. Butnaru Monica 
Gabriela ,fişa de furnizare informaţii emisă de către Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, referatul întocmit de 
grefierul de ședința din care rezultă că pe rolul Tribunalul Galaţi nu se mai află un alt dosar privind procedura 
insolvenţei debitoarei. Judecătorul sindic constată cauza în stare de judecata şi reţine dosarul în pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă, examinând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:  
Prin cererea înregistrata pe rolul instanței sub nr.2283/121/2018 debitoarea Helinik SRL solicitat deschiderea procedurii 
generale a insolventei. În fapt, a arătat că societatea avea ca obiect de activitate transporturi rutiere de mărfuri, cod 
CAEN 4941. Întrucât sumele de clienți neîncasate nu au fost recuperate în ultima perioada s-a ajuns la lipsa 
lichidităților necesare desfășurării activității. Activitatea nefiind profitabila, veniturile obținute au devenit insuficiente 
pentru acoperirea cheltuielilor, iar societatea înregistrează fata de creditori datorii mai vechi de 60 de zile, în suma de 
4.187.979,58 lei, fiind în stare de insolvenţa prezumata. Faţă de criza profunda de lichidități debitoarea se considera în 
stare de insolventa, solicitând deschiderea procedurii generale a insolventei, manifestându-si intenția de reorganizare pe 
baza unui plan. În drept a invocat disp.art.38.al.1 şi art.66 Din Legea nr.85/2014. Analizând şi coroborând ansamblul 
probator administrat în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Din înscrisurile depuse de debitoare la dosar rezulta ca în ultimul an cheltuielile au fost mai mari decât veniturile, astfel 
ca societatea nu a realizat profit, înregistrând pierderii. Așa cum rezulta din înscrisurile atașate cererii, obligațiile de 
plata către creditori sunt în cuantum de 4.187.979,58 lei, superior valorii-prag de 40.000 lei, stabilita prin art.5 pct.72 
din lege. Constatând ca debitoarea SC Helinik SRL a solicitat sa fie supusa procedurii simplificate de insolventa,  
Constatând ca debitoarea se afla în încetare de plați , 
Constatând ca sunt îndeplinite condițiile disp.art.66 şi urm. din Legea nr.85/2014, toate înscrisurile prevăzute de lege 
fiind depuse, instanța urmează sa admită cererea debitoarei. In temeiul disp.art.71 al.1 din lege va deschide procedura 
generala de insolventa împotriva sa, având în vedere şi declarația reprezentantului debitoarei de a se reorganiza pe baza 
unui plan. În conformitate cu disp. art.45.lit.d din lege va desemna administrator judiciar provizoriu pe C.I. Butnaru 
Monica Gabriela care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu o remunerație de 700 lei lunar, pe baza 
unui raport de activitate. În temeiul disp. art.99 din lege va dispune notificarea deschiderii procedurii insolvenţei faţă de 
debitor, creditorilor menționați în lista depusa de debitor şi ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă, în efectuării menţiunii în temeiul art.99 din lege, notificările urmând să fie transmise de 
administratorul judiciar. Urmează a se fixa termenele prev. de art.100 din lege. Fata de prevederile art.101 din lege, 
administratorul judiciar va fi obligat la efectuarea inventarierii bunurilor din averea debitoarei în termen de 60 de zile de 
la deschiderea procedurii. În conformitate cu art.39 al.2 din lege va dispune deschiderea de către debitor a unui cont 
bancar din care vor fi suportate cheltuielile de procedură.  

Pentru aceste motive, în numele legii hotaraste: 
Admite cererea formulată de debitorul Helinik SRL Galați pentru deschiderea procedurii de insolvenţă. În temeiul disp. 
art.71 alin. 1 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC 
Helinik SRL cu sediul în Galati str. Stadionului nr. 12 bl.C4 ap.38, judeţul Galaţi, J17/1511/1996, C.U.I. 8896640.  
În temeiul disp.art.45 al. 1 lit.d din Legea nr.85/2014 desemnează administrator judiciar provizoriu pe C.I. Butnaru 
Monica Gabriela. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 şi 
fixează o remunerație de 700 lei pe lună din averea debitoarei, pe baza unui raport de activitate. În temeiul disp.art.97 
al.1 şi al.4 din Legea nr.85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună un raport 
amănunțit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvenţă, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, a posibilităţilor de reorganizare sau a propunerii de intrare în faliment, în termen de 40 de zile 
de la data desemnării. În temeiul art.100 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii asociaților/ 
acționarilor, creditorilor din lista depusă de debitor şi ORC de pe lângă Tribunalul Galați prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi. Fixează 
termen limită pentru înregistrarea de către creditori a opozițiilor la sentinţa de deschidere – 10 zile de la primirea 
notificării. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data 
de 10.08.2018. Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar la data de 
30.08.2018. Fixează termen limită pentru definitivarea tabelului la data de 24.09.2018. Fixează termen pentru adunarea 
creditorilor la data de 4.09.2018 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen 
administrativ de control pentru verificarea stadiului procedurii la data de 21.09.2018. 
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Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi 
suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar. În temeiul disp.art.76 din legea nr.85/2014 dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţei în 
a cărei jurisdicție se află sediul debitorului –Judecătoria Galați, Tribunalul Galaţi şi Curtea de Apel Galaţi. Executorie. 
Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 4.07.2018.  
Judecătorul sindic,                Grefier, 
Sorina Mihaela Luchian                   E.Lacramioara Lupu 
 
2. Societatea SOREL SRL, cod unic de înregistrare: 5266888 
România, Tribunalul Galaţi, Secţia Comercială 
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2949 
Str. Brăilei nr.153 
Dosar nr. 1491/121/2018 

Comunicare încheiere civilă nr. 200 din 28.06.2018 
emisă la: ziua 06. luna 07, anul 2018 

Către  
AJFP Galaţi, Galaţi, str. Brăilei nr. 33, Jud. Galaţi 
SC Sorel SRL cu sediul în Galaţi, str. Ion Creangă nr. 15, bloc Cocor, ap. 8, jud. Galaţi, CUI 5266888, J17/512/1994 
Creţu Laura Insolv IPURL Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. M. Kogălniceanu nr. 23a, jud. Galaţi 
Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, str. Portului nr.20  
Se comunică alăturat, copia Încheierea civilă nr. 200 din 28.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1491/121/2018 de 
Tribunalul Galaţi privind pe debitorul SC Sorel SRL cu sediul în Galaţi, str. Ion Creangă nr. 15, bloc Cocor, ap. 8, jud. 
Galaţi, CUI 5266888, J17/512/1994. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
Cod ECLI  
România, Tribunalul Galaţi, Secţia a-II-a civilă 
Dosar nr.1491/121/2018 

Încheiere nr. 200 
Camera de consiliu din data de 28.06.2018 
Judecător sindic – Giulio Costel Nedelcu 

Grefier – Simona Dulgheru 
La ordine fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă formulată de creditoarea AJFP 
Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr. 33, jud. Galaţi, privind pe debitoarea SC Sorel SRL cu sediul în Galaţi, str. Ion 
Creangă nr. 15, bloc Cocor, ap. 8, jud. Galaţi, CUI 5266888, J17/512/1994, în baza Legii 85/2014. La apelul nominal, 
făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile. S-a făcut referatul cauzei, după care;  
Procedura de citare legal îndeplinita, conform art. 155 alin. 1 pct. 3 c.pr.civ. şi art. 153 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, 
modificat, debitoarea având obligaţia de a menţiona orice modificare a sediului, în lipsa acestor menţiuni, orice 
comunicare fiind consideră ca fiind efectuată în mod legal. S-a făcut referatul cauzei, după care; 
Tribunalul încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Nefiind alte cereri de formulat, judecătorul 
sindic constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare. 

Judecătorul sindic, 
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1491/121/2018, creditoarea AJFP Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. 
Brăilei nr. 33, jud. Galaţi, a formulat cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei debitoarei SC Sorel 
SRL cu sediul în Galaţi, str. Ion Creangă nr. 15, bloc Cocor, ap. 8, jud. Galaţi, CUI 5266888, J17/512/1994. În fapt, a 
arătat că societatea înregistrează un debit la bugetul consolidat al statului în sumă de 44.615 lei, conform titlurilor 
executorii, anexate prezentei cereri, societatea debitoare având obligaţia virării la bugetul de stat a obligaţiilor fiscale în 
termen de 60 zile de la scadenţă. 
 Faţă de prevederile art. 5 pct. 29 lit. a din Legea nr, 85/2014, apreciază că starea de insolvenţă a debitoarei este vădită. 
In drept a invocat disp.art.65 alin. 1, raportat la art. 70 alin. 1 din Legea nr.85/2014. Legal citată cu copie de pe cererea 
de declanşare a procedurii, debitoarea nu a depus contestaţie. Constatând că creditoarea AJFP Galaţi a solicitat ca 
debitoarea să fie supusă procedurii simplificate de insolvenţă; 
Constatând că s-a solicitat desemnarea ca lichidator judiciar pe Creţu Laura Insolv IPURL. Constatând că debitoarea se 
află în încetare de plăţi;  
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile disp. art. 65 din Legea nr. 85/2014, instanţa urmează să admită cererea 
creditoarei. În temeiul disp. art. 71 al. 1 din lege va constata că debitoarea este în încetare de plăţi şi va deschide 
procedura simplificată de faliment împotriva sa. În conformitate cu disp. art. 63 din lege va desemna lichidator judiciar 
provizoriu pe Creţu Laura Insolv IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 
154 de lei lunar şi un onorariu de succes de 0,00001 %, pe baza unui raport de activitate.  
În temeiul disp. art. 100 din lege va dispune notificarea deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitor, creditorilor şi 
ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul 
art. 61 din lege, notificările urmând să fie transmise de lichidatorul judiciar. Urmează a se fixa termenele prevăzute de 
lege şi va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile de procedură. 
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