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85/2014, închiderea procedurii de faliment şi radierea Agri Planet SRL din Registrul Comerţului. De asemenea, 
conform prevederilor art. 39, alin. (4) din Legea nr. 85/2014, vă rugăm să dispuneţi plata din fondul de lichidare a sumei 
totale de 6.477,30 lei, inclusiv TVA, ce reprezintă onorariu restant lichidator judiciar și cheltuieli de procedură așa cum 
au fost detaliate în cererea de închidere. 

Lichidator judiciar:  
Consulting Company IPURL,  
prin asociat Ciobanu Emanoil 

 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PUNKT COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 8668944 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Str. Elena Doamna nr.1A 
Dosar 274/99/2001 (Număr în format vechi 151/2019)  
Termen 05.12.2019 

Citaţie 
emisă la 11.11.2019 

Petent 
1. Stancu (fostă Burlacu) Lorena Petronela - Iaşi, str. Prof. Ion Inculeţ, nr.4, bl.934, sc.B, et.2, ap.10, jud. Iaşi. Notă: cu 
menţiunea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la excepţia tardivităţii cererii de completare 
Debitor 
2. SC Punkt Company SRL - Iaşi, B-dul Poitiers, Nr.18, Bloc 750, Scara C, Etaj 2, Ap.6, jud. Iaşi. Notă: cu menţiunea 
de a vă exprima punctul de vedere cu privire la excepţia tardivităţii cererii de completare 
sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, Strada. Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S1, în 
ziua de 05.12.2019, ora 09:00, privind debitoarea Punkt Company SRL, J22/1145/1996,Cod unic de înregistrare: 
8668944, Adresă sediu social: Municipiul Iaşi, b-dul Poitiers, nr.18, bloc 750, scara C, etaj 2, ap.6, Judet Iaşi, pentru 
Completare dispozitiv. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MARADRA SRL, cod unic de înregistrare: 17818951 
Operator de date cu caracter personal nr. 3205 
România, Tribunalul Specializat Mureș 
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, județul Mureș 
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827 
Dosar nr. 382/1371/2016/a3 
01/11/2019 

Comunicare 
Sentința nr. 512 din 30 octombrie 2019 

Către, 
RECLAMANT 
1. CABINETE ASOCIATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ CIUBUCĂ DAN ȘI CIUBUCĂ ALECXANDRU 
Lichidator judiciar AL MARADRA SRL-Târgu Mureș, PIAȚA TRANDAFIRILOR, nr. 53, Județ MUREȘ 
PÂRÂT 
2. BOROȘ RAUL ALIN-Târgu Mureș, str. Cornești, nr. 2 A, Județ MUREȘ 
Se comunică alăturat copia Sentinței nr.512 din data de 30/10/2019 pronunțată în dosarul nr. 382/1371/2016/a3 de 
Tribunalul Specializat Mureș, Secția falimente, privind pe societatea debitoare MARADRA SRL, cu sediul în comuna 
Tîrgu-Mureș, strada Șoimilor, nr.13, județul Mureș, înmatriculată în registrul comerțului sub nr.J26/1352/2005, având 
C.U.Î. RO 17818951. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Simina Cotoi 
* 

România, Tribunalul Specializat Mureș 
Falimente 
Dosar nr.382/1371/2016/a3 

Sentința nr.512 
Ședința publică din data de 30 octombrie 2019 

Completul compus din: 
Judecător sindic: Natalia-Floarea Roman 

Grefier: Simina COTOI 
Pe rol se află pronunțarea asupra cererii formulate de lichidatorul judiciar CIUBUCĂ DAN ȘI CIUBUCĂ 
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ALECXANDRU CABINETE ASOCIATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ pentru angajarea răspunderii 
personale a pârâtului BOROȘ RAUL ALIN în procedura insolvenței debitoarei societatea MARADRA SRL  
La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților. 
Procedura este legal îndeplinită, termenul fiind stabilit pentru pronunțare, fără citarea părților. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care: 
Mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de ședință din data de 16/10/2019, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, și când s-a dispus amânarea pronunțării pentru data de 25/10/2019 și apoi pentru data de astăzi, 
30/10/2019. 

Judecătorul-sindic, 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Mureș în data de 30.01.2019 lichidatorul judiciar CIUBUCĂ 
DAN ȘI CIUBUCĂ ALECXANDRU CABINETE ASOCIATE a solicitat în baza art.169 alin.1 lit.a, e din Legea 
nr.85/2014, angajarea răspunderii materiale și personale a pârâtului BOROȘ RAUL ALIN, pentru o parte din pasivul 
societății MARADRA SRL, până la concurența sumei de 1.929.737,95 lei, la care se adaugă și cheltuielile de procedură 
avansate de lichidatorul judiciar în cadrul dosarului de insolvență. 
În motivarea cererii, reclamantul-lichidator judiciar a arătat că în cadrul procedurii de insolvență a societății debitoare 
MARADRA SRL  a întocmit Raportul cu privire la cauzele insolvenței, acesta fiind depus la dosarul cauzei la data de 
20.01.2017. A arătat, în ceea ce privește cauzele care ar fi dus la starea de insolvență, că patrimoniul debitoarei a fost 
afectat fie de deficit de lichiditate, fie de lipsă acută a lichidității, managementul defectuos al societății datorat 
gestionării precare a activelor deținute în patrimoniu, precum și neaplicarea unor măsuri menite să redreseze situația 
financiară a firmei, ducând la ajungerea societății în incapacitate de plată. 
Reclamantul a precizat că toate aceste împrejurări au condus la accentuarea datoriilor și sporirea gradului de îndatorare 
al societății, crescând corespunzător și riscul de insolvabilitate al societății. 
Lichidatorul judiciar a precizat că utilizarea ineficientă a resurselor societății a început cu anii 2013-2014, iar din 
această perioadă societatea nu a mai realizat profituri financiare; practic, diminuarea treptată a activității a dus indirect 
la imposibilitatea reală de redresare, ce s-a coroborat cu posibilitatea redusă de a face față obligațiilor de plată, curente 
și viitoare, precum și de susținere a activității din fonduri proprii. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a arătat că volumul scăzut al disponibilităților bănești și al lichidităților a condus 
implicit la posibilități reduse de a face față datoriilor scadente, neachitarea acestora conducând la dificultăți de ordin 
financiar, agravând astfel situația financiară a societății debitoare. Lichidatorul a susținut că societatea a acumulat 
datorii comerciale și bugetare mari și nu au fost achitate creditele bancare contractate, iar peste acestea s-a suprapus 
lipsa de reacție a conducerii societății cu privire la scăderea veniturilor și creșterea alarmantă a cheltuielilor. 
Tot cu privire la cauzele insolvenței, lichidatorul judiciar a arătat că asociații/administratorii și-au recuperat 
împrumuturile acordate societății, fără ca aceste sume să fie utilizate pentru plata datoriilor comerciale scadente, 
indiferent de natura lor, sumele recuperate depășind 1.000.000 lei. În fine, lichidatorul judiciar a precizat că au existat 
necorelări între situația faptică și scriptică a bunurilor din patrimoniul debitoarei. 
Lichidatorul judiciar a arătat că în speță, pârâtul se face vinovat de săvârșirea faptei prevăzute de art.169 lit.a din Legea 
nr.85/2014. În acest sens, a precizat că societatea debitoare avea bunuri evidențiate conform ultimei balanțe contabile la 
data de 30.06.2016 și cuprinse în cadrul Procesului-verbal de inventariere încheiat la data de 31.01.2017, însă 
lichidatorul judiciar a constatat faptic lipsă la inventar a următoarelor bunuri: 
-echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalații de lucru), având valoarea contabilă de 716.428,73 lei; 
-materii prime, având valoarea contabilă de 291.903,41 lei; 
-mărfuri, având valoarea contabilă de 713.201,56 lei din care: mărfuri în depozit de 118.479,62 lei, mărfuri în unități cu 
amănuntul de 5.422,79 lei, mărfuri-băuturi de 451.496,49 lei, mărfuri-dulciuri de 8.010,47 lei și mărfuri-Lavaza de 
129.792,19 lei; 
-clienți de încasat, având valoarea contabilă de 219.857,59 lei, din care au fost prezentate dovezi de recuperare doar 
pentru suma de 14.110 lei; 
-disponibilități bănești în soldul de bancă de 52,32 lei și în soldul de casă de 2.404,34 lei. 
Lichidatorul judiciar a precizat că pentru aceste lipsuri la inventar nu au fost oferite lămuriri de către reprezentanții 
legali ai debitoarei, astfel că, în opinia sa, la acest moment aceste bunuri nu se mai află în patrimoniul societății. 
Tot cu privire la lipsurile de inventar constatate, lichidatorul judiciar a arătat că, luate individual, se poate prezuma 
faptul că acestea au existat în patrimoniul societății, cel puțin la data de 30.06.2016. Astfel, în ceea ce privește 
echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalații de lucru), având valoarea contabilă de 716.428,73 lei, arată că în 
această categorie se încadrează bunuri constând în aparate automate de produs băuturi calde, pe bază de cafea, lapte, 
ceai și ciocolată; arată că din declarațiile de creanță a creditorului societatea Strauss România SRL  rezultă că societatea 
debitoare a achiziționat astfel de aparate, însă în urma demersurilor efectuate, chiar și prin executare silită, nu s-a reușit 
identificarea unui număr de 20 de aparate, proprietatea acestui creditor; respectiv a unui număr de 175 de aparate, 
proprietatea creditorului societatea BDG Import Export SRL 
În ceea ce privește materiile prime, arată că acestea existau în patrimoniul debitoarei, la valoarea contabilă de 
291.903,41 lei, însă în lipsa oricăror informații certe care să lămurească compunerea acestui cont contabil, lichidatorul 
judiciar a apreciat că în cadrul acestui cont au fost înregistrate acele produse necesare pentru desfășurarea obiectului de 
activitate, adică restaurante. 
În privința mărfurilor evidențiate în contabilitate, la valoarea de 713.201,56 lei, (mărfuri în depozit de 118.479,62 lei, 
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mărfuri în unități cu amănuntul de 5.422,79 lei, mărfuri-băuturi de 451.496,49 lei, mărfuri-dulciuri de 8.010,47 lei, 
mărfuri-Lavaza de 129.792,19 lei), lichidatorul judiciar precizează că nici față de acestea nu s-au adus lămuriri și 
explicații suplimentare referitoare la lipsa lor din gestiune. A menționat că la momentul la care s-a efectuat 
inventarierea nu au fost aduse informații că aceste bunuri s-ar afla în altă locație. 
Referitor la clienți de încasat, la valoarea contabilă de 219.857,59 lei, arată că au fost prezentate doar încercări de 
recuperare a sumei totale de 14.110 lei, constatându-se că aceste sume sunt prescrise, deoarece perioada emiterii 
facturilor era aferentă anilor 2012-2013, iar pentru diferența sumelor de încasat nu au fost comunicate acte Primare 
(facturi, extrase de cont, fișe de cont etc.) din care să rezulte demersuri concrete de recuperare a creanțelor, astfel că la 
acest moment există imposibilitatea de recuperare a sumelor din evidența contabilă. 
În ceea ce privește disponibilități bănești aflate în soldul de bancă și soldul de casă, a menționat că aceste sume nu au 
fost predate lichidatorului judiciar cu ocazia efectuării inventarierii bunurilor. 
Lichidatorul judiciar a susținut că aspectele pe care le-a apreciat ca juste în formularea acțiunii de antrenare a 
răspunderii au la bază documentele care au fost comunicate de societatea debitoare precum și cele constatate de 
lichidator odată cu efectuare inventarierii patrimoniului societății. 
Lichidatorul judiciar a arătat că sunt incidente în speță și dispozițiile art.169 lit.e din Legea nr.85/2014, arătând că în 
această categorie ar fi putea fi incluse tocmai ascunderea din activul debitorului a bunurilor materiale care constituie 
patrimoniul social ori nepredarea, sustragerea sau distrugerea documentelor în care sunt evidențiate elementele de activ. 
Lichidatorul judiciar a menționat că aceste elemente sunt fapte comisive, săvârșite cu intenția de a ascunde activul 
debitoarei prin nepredarea patrimoniului societății precum și a documentelor necesare identificării faptice a activelor cu 
care debitoarea figurează în patrimoniu. În acest sens, a arătat că administratorul societății debitoare a urmărit fraudarea 
intereselor creditorilor prin ascunderea activului societății, susceptibil de a fi valorificat în vederea achitării creanțelor 
asupra averii debitoarei. 
Astfel, lichidatorul judiciar susține că fapta de ascundere sau de deturnare a unei părți din activul persoanei juridice se 
poate realiza scriptic sau faptic, prin înscrierea în contabilitate sau prin scoaterea în fapt a unor bunuri din patrimoniul 
societății Și ascunderea lor. Susține și că aceste fapte nu sunt de regulă de natură contabilă scriptică, scoaterea în fapt a 
unui bun din patrimoniul debitorului pentru ascunderea lui include acte efectuate cu intenție. Lichidatorul judiciar a 
menționat că, având în vedere pasivitatea de care a dat dovadă administratorul statutar, care nu numai că nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a depune la dosarul cauzei documentele prevăzute de art.66 din Legea nr.85/2014, dar a și 
refuzat în mod sistematic colaborarea cu lichidatorul judiciar desemnat, neoferind niciun fel de informație cu privire la 
elementele de activ care figurează în contabilitatea societății debitoare, consideră că aceasta se face vinovat de 
săvârșirea faptei constând în ascunderea activului persoanei juridice. 
Lichidatorul judiciar apreciază că sunt întrunite cumulativ condițiile pentru admisibilitatea cererii de angajare întrucât 
există un prejudiciu, o faptă ilicită a unei persoane, există raportul de cauzalitate între fapta ilicită a persoanei și 
prejudiciu, iar fapta ilicită a fost comisă cu una din formele de vinovăție. 
În ceea ce privește prejudiciul creat, lichidatorul judiciar susține că acesta constă în ajungerea societății în stare de 
insolvență, ce se caracterizează prin insuficienta fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile, 
creditorii acesteia fiind astfel în imposibilitate de a mai recupera creanțele avute împotriva debitoarei. În opinia 
lichidatorului judiciar, simpla constatare a stării de insolvență constituie o condiție suficientă de angajare a răspunderii, 
dat fiind faptul că are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente către creditori Și implicit prejudicierea acestora. 
Lichidatorul judiciar susține apoi că vinovăția pârâtului pentru producerea stării de insolvență rezultă fără echivoc din 
faptele săvârșite în desfășurarea activității din cadrul societății. Astfel, susține că acesta, deși avea obligația de a se 
comporta ca un bun profesionist, ce trebuia și putea să prevadă semnificația faptelor și a urmărilor sale, din moment ce 
gradul de îndatorare a societății era în continuă creștere, iar la un moment dat exista un disponibil de numerar ce ar fi 
putut fi utilizat pentru plata parțială a datoriilor, administratorul societății a dat dovadă de o conduită pasivă. 
Lichidatorul judiciar subliniază faptul că este deopotrivă faptă ilicită și omisiunea, inacțiunea ilicită, neîndeplinirea unei 
activități ori neluarea unei măsuri atunci când această activitate sau această măsură trebuia potrivit legii să fie 
întreprinsă de către o anumită persoană. Așadar, susține că inacțiunea constituie faptă ilicită ori de câte ori norma legală 
obligă pe o anumită persoană să acționeze într-un anumit mod, cerință legală care nu a fost respectată. În acest sens, 
lichidatorul judiciar arată că o inacțiune reprezintă un comportament, o „acțiune” împotriva legii, de natură a angaja 
răspunderea autorului său. 
În acest context, raportat la speța de față, lichidatorul judiciar arată că pe tot parcursul desfășurării procedurii de 
insolvență administratorul statutar a avut o atitudine de pasivitate, nefiind interesant să își îndeplinească obligațiile 
legale. Mai mult, susține că aceeași atitudine denotă și analiza actelor contabile, rezultând o atitudine de nepăsare față 
de o activitatea benefică pentru societatea comercială. În opinia lichidatorului judiciar, această atitudine a lipsei de 
inițiativă în redresarea societății a avut ca rezultat final incapacitatea de plată a societății față de creditori, pierderea în 
exercițiile financiare, conducând la starea de insolvență. 
În final, reclamantul lichidator judiciar a solicitat să fie obligat pârâtul să aducă la masa credală a falitei suma de 
1.929.737,95 lei, la care să se adauge și cheltuielile de lichidare aferente dosarului de insolvență nr.382/1371/2016. 
În drept, lichidatorul judiciar a invocat dispozițiile art. 169 lit.a, e din Legea nr.85/2014. 
În probațiune, lichidatorul judiciar a solicitat proba cu înscrisuri și interogatoriul pârâtului. 
Pârâtul BOROȘ RAUL ALIN a depus la data de 16.02.2019 la dosarul cauzei întâmpinare (filele 44-45), în care a 
invocat mai întâi excepția lipsei calității procesuale active a debitoarei societatea MARADRA SRL, în condițiile în care 
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acțiunea introductivă a fost formulată de către societatea MARADRA SRL, prin lichidator judiciar. 
Pe fond, pârâtul a susținut că acțiunea introductivă este nefondată. În acest sens, în ceea ce privește susținerea 
lichidatorului judiciar privind aplicabilitatea art.169 alin.l lit.a din Legea 85/2014, pentru că s-ar fi constatat cu ocazia 
inventarierii lipsa unor echipamente, materii prime și mărfuri aparținând societății MARADRA SRL, precum și 
neîncasarea creanțelor falitei, pârâtul menționează că o astfel de concluzie nu poate fi primită. Învederează că și dacă s-
ar putea reține lipsa invocată, nimic nu demonstrează faptul că există o legătură de cauzalitate între aceasta și starea de 
insolvență a societății MARADRA SRL, condiție absolut necesară pentru atragerea răspunderii. 
Pârâtul solicită să se observe faptul că din Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la încetarea plăților 
rezultă faptul că insolvabilitatea societății s-ar datora managementului defectuos și utilizării ineficiente a resurselor 
începând cu anii 2013-2014. Or, menționează pârâtul, în condițiile în care lichidatorul judiciar afirmă despre aceste 
bunuri că „au existat în patrimoniu societății cel puțin la data de 30.06.2016”, este evident faptul că nu există nicio 
legătură de cauzalitate între lipsurile invocate și starea de insolvență a societății MARADRA SRL 
Apoi, pârâtul a invocat faptul că nu poate fi reținută nici valoarea lipsurilor invocate în condițiile în care nu au fost 
avute în vedere cifrele din balanța aferentă lunii decembrie 2016, ultima întocmită și din care ar rezulta inexistența 
lipsei mărfurilor care au fost vândute, fiind efectuate înscrierile contabile necesare. 
În ceea ce privește lipsurile propriu-zise, pârâtul a arătat faptul că echipamentele tehnologice la care se face referire sunt 
acele aparate despre care se afirmă că ar fi proprietatea societății STRAUSS România SRL, și pe care această din urmă 
societate le-a executat silit, fără să furnizeze niciun document care să permită scăderea acestora din contabilitate. 
Referitor la pretinsa sa pasivitate, de a nu fi întreprins demersuri pentru recuperarea creanțelor de la debitori, pârâtul 
apreciază că nu poate fi încadrată această inacțiune în prevederile art.169 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2014 deoarece 
angajarea răspunderii pentru această faptă este condiționată de existența intenției de favorizare a debitorilor falitei, 
condiție a cărei existență nu a fost dovedită. 
Pârâtul a mai susținut că în cauză nu sunt aplicabile nici prevederile art.169 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2014, în 
condițiile în care nu a deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice, așa zisele lipsuri având explicațiile 
menționate anterior. 
În drept, pârâtul a invocat dispozițiile art.205 Cod procedură civilă și articolele de lege invocate în cuprinsul 
întâmpinării. 
În probațiune, a solicitat proba cu înscrisuri, expertiză, precum și de orice altă probă utilă soluționării prezentei cauze, a 
cărei necesitate va rezulta din dezbateri. 
În privința administrării probatoriului, judecătorul sindic reține că pârâtul nu s-a prezentat personal la termenele de 
judecată stabilite în cauză, deși a fost citat cu mențiunea „personal la interogatoriu”, conform dovezilor de la filele 174, 
175 dosar. 
Judecătorul-sindic, reține că pârâtul a fost citat cu mențiunea „personal la interogatoriu” (fila 175 dosar), însă nu s-a 
prezentat pentru a răspunde la interogatoriu și nu a justificat în niciun fel lipsa sa, motiv pentru care judecătorul sindic a 
considerat această atitudine a pârâtului ca un început de dovadă scrisă în sensul celor invocate de lichidatorul judiciar 
prin cererea introductivă. 
Deliberând asupra cererii de angajare a răspunderii personale a administratorului debitoarei MARADRA SRL, 
judecătorul sindic reține că prin Sentința nr.1000/16.12.2016 a Tribunalul Specializat Mureș (filele 172-176 vol.I) 
pronunțată în dosarul de insolvență nr.382/1371/2016 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de 
societatea debitoare MARADRA SRL, fiind desemnat provizoriu în calitate de administrator judiciar practicianul în 
insolvență practicianul în insolvență CIUBUCĂ DAN ȘI CIUBUCĂ ALECXANDRU CABINETE ASOCIATE. 
Ulterior, prin Sentința nr.158/15.03.2017 (filele 269-270 vol.V dosar) a fost deschisă procedura falimentului față de 
societatea debitoare MARADRA SRL, fiind de lichidator judiciar practicianul în insolvență practicianul în insolvență 
CIUBUCĂ DAN ȘI CIUBUCĂ ALECXANDRU CABINETE ASOCIATE. 
La data de 20.01.2017 lichidatorul judiciar a înregistrat la dosarul cauzei Raportul cu privire la cauzele care au dus la 
deschiderea procedurii insolvenței față de debitoarea MARADRA SRL  (filele 13-20 vol.IV dosar). 
Din examinarea acestuia, judecătorul sindic reține că lichidatorul judiciar a reușit să intre în posesia unei părți din actele 
și documentele contabile ale societății debitoare, acestea nefiindu-i puse la dispoziție de pârâtul BOROS RAUL ALIN, 
administrator al societății. În aceste condiții, lichidatorul judiciar a stabilit situația economico-financiară a societății 
debitoare în baza situațiilor financiare contabile anuale pentru perioada decembrie 2013-iunie 2016, reținând că 
societatea debitoare a intrat în incapacitate de plată încă din anul 2013. Lichidatorul judiciar a arătat că deși societatea 
debitoare a încheiat din punct de vedere financiar-contabil anul 2015 cu un profit de 261.663 lei, această situație 
contabilă nu concorda cu situația faptică a societății debitoare, managementul defectuos al pârâtului ducând la creșterea 
datoriilor societății, la scăderea drastică a activității acesteia, resursele societății fiind folosite pentru recuperarea unor 
împrumuturi acordate asociaților, a căror valoare a depășit 1.000.000 lei, în loc să fie stinse datoriile exigibile ale 
societății și redresată activitatea curentă a societății debitoare. 
În privința cauzelor care au dus la ajungerea societății debitoare în stare de insolvență, lichidatorul judiciar a arătat că la 
acel moment trebuia declarată starea de insolvență a societății debitoare, iar prin nedeclarare s-a ajuns la acumularea de 
noi datorii. Totodată, lichidatorul judiciar a precizat că pârâtul BOROS RAUL ALIN se face vinovat și de folosirea și 
deturnarea activelor societății debitoare precum și de folosirea bunurilor societății în interes propriu sau al altei 
persoane, astfel că se impune atragerea răspunderii sale personale pentru o parte din pasivul societății falite. 
La data de 06.02.2017 lichidatorul judiciar a înregistrat la dosarul cauzei (filele 140-141 vol.V) tabelul preliminar de 
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obligații al societății debitoare, iar ulterior, la data de 10.02.2017 a depus tabelul definitiv de creanțe (filele 168-169 
vol.V dosar), totalul creanțelor înscrise în acesta se ridică la valoarea de 2.234.027,35 lei. 
Judecătorul-sindic, reține că lichidatorul judiciar a solicitat prin cererea introductivă obligarea pârâtului BOROS RAUL 
ALIN la plata sumei de 1.929.737,95 lei, la care se adaugă și cheltuielile de procedură, în temeiul dispozițiilor art.169 
alin.1 lit.a,e din Legea nr.85/2014. 
Potrivit dispozițiilor art.169 alin.1 lit.a,e din Legea nr.85/2006 „la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, 
judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de 
insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii 
organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la 
starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia”. 
Judecătorul-sindic, reține din materialul probator administrat în cauză rezultă că pârâtul BOROS RAUL ALIN a 
îndeplinit funcția de asociat unic și administrator al societății MARADRA SRL  de la înființare, din data de 25.07.2005 
și până la ridicarea dreptului de administrare al debitoarei ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței față de aceasta. 
În baza situațiilor financiar-contabile ale societății debitoare publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 
ultimele fiind cele aferente anului fiscal 2015, reiese că deși societatea debitoare a încheiat din punct de vedere 
financiar-contabil anul 2015 cu un profit de 261.663 lei, valoarea activelor imobilizate ale societății debitoare ridicându-
se la acel moment la 1.768.589 lei, iar valoarea activelor circulante la 1.424.714 lei, valoarea datoriilor societății era de 
4.709.057 lei. 
Judecătorul-sindic, reține că după deschiderea procedurii insolvenței, mai exact la data de 31.01.2017, lichidatorul 
judiciar a efectuat inventarierea bunurilor din averea societății debitoare, încheind în acest sens Procesul-verbal de 
inventariere aflat la filele 223-225 vol.V dosar. În cuprinsul acestui proces-verbal se indică în mod explicit faptul că nu 
au fost predate lichidatorului judiciar și nici nu au fost oferite explicații pentru o serie de active ale societății debitoare, 
acestea fiind exact activele pentru care se solicită angajarea răspunderii personale a pârâtului în prezentul dosar. 
Judecătorul-sindic, reține că acest proces-verbal de inventariere a fost depus la dosarul de insolvență, iar rezultatele 
acestuia au fost menționate în mod detaliat în cuprinsul Raportului de activitate nr.142/10.02.2017 (filele 170-174 
vol.V) întocmit de lichidatorul judiciar, acesta fiind publicat în BPI nr.3125 din data de 16.02.2017, potrivit dovezii de 
la fila 255 vol.V dosar. 
Judecătorul-sindic, reține că pârâtul nu a oferit nicio explicație pentru activele ce figurau scriptic în patrimoniul 
debitoarei și nici nu a contestat în vreun fel constatările făcute de lichidatorul judiciar în cuprinsul Procesului-verbal de 
inventariere, necontestând nici raportul de activitate indicat anterior. 
Judecătorul-sindic, reține că, în privința echipamentelor tehnologice în sumă de 716.428,73 lei indicate de lichidatorul 
judiciar în cererea introductivă, acestea se referă la cele 20 de aparate de băuturi calde aparținând creditoarei societatea 
STRAUSS România SRL  (conform declarației de creanță de la filele 1-137 vol.V dosar) și cele 175 de automate de 
cafea aparținând societății creditoare B.D.G. IMPORT SRL  (conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței de 
la filele 34-159 vol.III dosar). 
Judecătorul-sindic, reține că cele două creditoare au dovedit cu înscrisurile anexate cererilor pe care le-au depus în 
dosarul de insolvență că respectivele aparate dau fost predate societății debitoare și că aceasta nu le-a mai restituit, 
creditoarele reușind ca prin intermediul executorului judecătoresc să recupereze o parte din acestea. Așadar, 
re4spectivele echipamente tehnologice au existat în patrimoniul societății debitoare, iar la data inventarierii 
patrimoniului debitoarei, în ianuarie 2017, nu au fost identificate, pârâtul neoferind nicio explicație pentru lipsa acestora 
de la inventar. 
Judecătorul-sindic, reține că prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei pârâtul a susținut cu privire la aceste 
echipamente tehnologice că ele ar fi fost recuperate prin executare silită de către creditori, iar aceștia nu i-au remis 
niciun document justificativ. Această apărare a pârâtului, dincolo de faptul că nu este susținută de niciun document 
justificativ, este contrazisă de înscrisurile anexate de cele două creditoare indicate anterior, din care rezultă că cele 20 
respectiv 175 de aparate nu au putut fi recuperate, în urma demersurilor de executare silită, acesta fiind și motivul 
pentru care cele două creditoare sunt înscrise în tabelul de creanțe și cu sumele ce reprezintă contravaloarea 
respectivelor aparate. 
Judecătorul-sindic, reține că pârâtul nu a formulat nicio apărare față de constatările lichidatorului judiciar referitoare la 
lipsa la inventar a activelor constând în materii prime și mărfuri, acestea figurând în documentele financiar-contabile ale 
societății debitoare, pârâtul fiind cel care era responsabil pentru corecta conducere a contabilității societății în calitatea 
sa de administrator statutar. 
În fine, cu privire la suma de 219.857,59 lei reprezentând clienți neîncasați, judecătorul sindic reține că pârâtul s-a 
limitat să afirme că neefectuarea de către el a demersurilor legale pentru recuperarea acestor sume nu îi poate fi 
imputată decât dacă se dovedește intenția sa de favorizare a debitorilor societății. Judecătorul sindic reține că o astfel de 
apărare este neîntemeiată întrucât pârâtul, în calitatea sa de administrator al societății debitoare era obligat să ia toate 
măsurile necesare pentru asigurarea integralității activului patrimonial, inclusiv prin recuperarea creanțelor pe care 
societatea le avea față de debitorii săi. Așadar, în lipsa unei justificări întemeiate pentru care nu a procedat la 
recuperarea respectivelor creanțe de la debitorii societății, pârâtul a realizat favorizarea acestora din urmă, încălcând o 
obligație legală stabilită în sarcina sa ce a produs un prejudiciu evident în patrimoniul societății pe care el o administra. 
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Așadar, judecătorul sindic reține că pârâtul nu a contestat lipsa respectivelor active din patrimoniul societății debitoare, 
ci a oferit niște explicații generale și neîntemeiate în apărarea sa. În plus, pârâtul BOROS RAUL ALIN nu a predat 
aceste activele către lichidatorul judiciar nici pe parcursul procedurii insolvenței, nu a întocmit și nu a prezentat niciun 
fel de documente justificative pentru folosirea acestor active ale societății debitoare. În condițiile în care pârâtului 
BOROS RAUL ALIN a exercitat funcția de administrator al societății debitoare, acesta avea obligația de a asigura 
integritatea activului patrimonial și de a-l folosi pentru stingerea datoriilor societății, iar pentru încălcarea acestor 
obligații legale se face vinovat de ajungerea societății debitoare în stare de insolvență. 
Potrivit dispozițiilor art.1 alin.1 din Legea nr.82/19921 „societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile 
autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația 
să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi”, iar potrivit dispozițiilor art.2 alin1 din 
același act normativ „contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și 
controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor 
prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, 
publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare 
la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, 
creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori”. 
De asemenea, potrivit dispozițiilor art.6 din legea contabilității „orice operațiune 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. 
Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au 
întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”. 
Judecătorul-sindic, reține că prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii sunt stabilite obligații legale clare privitoare la modul de evidențiere a situației stocurilor pentru 
societățile comerciale. 
Astfel, la art.3 alin.4 din norme de stipulează că “în situația inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-
inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate și înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrările și 
ieșirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii și data încheierii exercițiului financiar”. 
Apoi, la art.41 alin.2 se prevede că “normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se 
aplică anticipat, ci numai după constatarea existenței efective a lipsurilor și numai în limita acestora. De asemenea, 
limitele de perisabilitate nu se aplică automat, acestea fiind considerate limite maxime”. 
În fine, la art.42 din norme se menționeată că “rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un 
proces-verbal. 
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conțină, în principal, următoarele elemente: data întocmirii, 
numele și prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul și data deciziei de numire a comisiei de inventariere, 
gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, data începerii și terminării operațiunii de inventariere, rezultatele 
inventarierii, concluziile și propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor și ale lipsurilor constatate și persoanele 
vinovate, precum și propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fără mișcare, cu mișcare 
lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată și propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic, 
propuneri de scoatere din funcțiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidență a imobilizărilor necorporale, 
propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar și declasare sau casare a unor stocuri, 
constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrității bunurilor din gestiune, precum și alte 
aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate”. 
Așadar, judecătorul sindic reține că pârâtul BOROS RAUL ALIN avea obligația de a respecta toate aceste dispoziții 
legale referitoare la gestionarea patrimoniului societății debitoare. 
Judecătorul-sindic, reține că potrivit dispozițiilor art.10 alin.1 din Legea nr.82/1991 „răspunderea pentru organizarea și 
conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art.1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei 
persoane care are obligația gestionării unității respective”. 
Judecătorul-sindic, reține că în lipsa oricărei justificări din partea pârâtului, susținută de înscrisuri doveditoare care să 
ateste modul în care au fost folosite activele societății, în condițiile în care acesta era asociat unic și administrator al 
societății debitoare, calitate în virtutea căreia avea obligația legală de a asigura integritatea activului patrimonial și de a-
l folosi în scopul desfășurării activității societății și al stingerii pasivului societății, prezumția legală relativă că pârâtul a 
folosit în interes personal sau pentru altul și că a deturnat o parte din activul patrimonial al societății debitoare este 
activată în speță. 
Judecătorul-sindic, reține că această prezumție se coroborează atât cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către 
lichidatorul judiciar și cele din dosarul de insolvență, cât și cu lipsa nejustificată a pârâtului de a se prezenta pentru a 
răspunde la interogatoriu. 
În aceste condiții, judecătorul sindic reține că în speță s-au dovedit atât faptele ilicite ale pârâtului BOROS RAUL 
ALIN-constând în folosirea în interes personal a activelor societății și ascunderea sau deturnarea activului patrimonial-
cât și vinovăția acestuia sub forma intenției-dovedită prin cunoașterea exactă a datoriilor societății debitoare și lipsa 
oricărei acțiuni de a le achita cu activele societății-precum și raportul de cauzalitate între faptele acestuia și prejudiciul 
care constă în ajungerea societății debitoare în stare de insolvență. 

Administrator
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În privința raportului de cauzalitate, judecătorul sindic reține că deși neconducerea evidenței contabile în conformitate 
cu legea nu reprezintă în principiu o faptă direct producătoare de prejudicii, ea poate favoriza starea de insolvență prin 
ascunderea unor active sau prin plata cu întârziere a unor creanțe, ceea ce generează majorări și penalități de întârziere. 
În speță, prin neîntocmirea documentelor contabile pentru folosirea activelor societății debitoare s-a facilitat denaturarea 
activului patrimonial, ceea ce nu a mai permis achitarea debitelor societății. 
Prin urmare, reținând că sunt întrunite cerințele prevăzute la art.169 alin.1 lit.a,e din Legea nr.85/2014 pentru angajarea 
răspunderii personale a pârâtului BOROS RAUL ALIN, judecătorul sindic va admite cererea formulată de lichidatorul 
judiciar și va stabili în sarcina pârâtului BOROS RAUL ALIN obligația de a acoperi o parte din pasivul societății 
debitoare, în cuantum de 1.929.737,95 lei, la care se adaugă cheltuielile de procedură. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar CIUBUCĂ DAN ȘI CIUBUCĂ ALECXANDRU CABINETE 
ASOCIATE, cu sediul profesional în Târgu-Mureș, Piața Trandafirilor nr.53, județul Mureș, având ca obiect angajarea 
răspunderii personale a pârâtului BOROS RAUL ALIN, cu domiciliul procesual ales în Târgu-Mureș, strada Cornești 
nr.2A, ap.59, județul Mureș, având CNP 1781106264433, și pe cale de consecință, 
În baza art.169 alin.1 lit.a,e și alin.4 din Legea nr.85/2014 obligă pe pârâtul BOROS RAUL ALIN să acopere o parte 
din pasivul societății debitoare MARADRA SRL, cu sediul în Târgu-Mureș, strada Șoimilor nr.13, județul Mureș, 
înmatriculată în registrul comerțului sub nr.J26/1352/2005, având CUI RO 17818951, prin plata sumei de 1.929.737,95 
lei, la care se vor adăuga și cheltuielile din procedură. 
În baza art.173 din Legea nr.85/2014 executarea silită se va efectua de executorul judecătoresc potrivit dispozițiilor 
Codului de procedură civilă. 
În temeiul dispozițiilor art.171 din Legea nr.85/2014 sumele astfel încasate vor intra în averea debitoarei și vor fi 
destinate acoperirii pasivului. 
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. 
Pronunțată în condițiile prevăzute de art.396 alin.2 Cod procedură civilă azi, 30.10.2019. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Natalia-Floarea Roman                      Simina Cotoi 
 
2. Societatea SALUBRISERV SA, cod unic de înregistrare: 7774360 
România 
Tribunalul Specializat Mureș 
Târgu Mureș, str. Justiției, nr. 1 
Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 - 311827 
Dosar nr. 108/1371/2015/a39 

Comunicare 
din 07.11.2019 

Către,  
Debitoarea  
Societatea SALUBRISERV SA cu sediul în Târgu Mureș, strada Furnicii, nr.2, județul Mureș  
prin administrator judiciar  
Ciubucă Dan și Ciubucă Alecxandru Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență cu sediul în Târgu Mureș, piața 
Trandafirilor, nr.53, județul Mureș  
Fractal Insolvență SPRL cu sediul în București, strada dionisie Lupu, nr.33,  
și administrator special Bâtă Claudiu  
cu mențiunea: 
- contestația în format electronic și eventuala întâmpinare se publică în BPI, respectiv înscrisurile atașate pot fi 
consultate la dosarul cauzei 
- cu mențiunea că înscrisurile depuse la dosarul cauzei alăturat contestației vor fi comunicate la mapa 
administratorului judiciar Ciubucă Dan și Ciubucă Alecxandru Cabinete Asociate de practicieni în insolvență, respectiv 
pot fi consultate la dosarul cauzei 
- cu mențiunea de a depune întâmpinare conform art. 41 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 205 din codul 
pe procedură civilă, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor 
de ordine publică, în maxim 15 zile de la comunicare; 
 Se comunică, alăturat, contestația formulată împotriva rapoartelor trimestriale aferent planului de reorganizare-
modificat privind situatiile financiare ale averii debitorului SALUBRISERV SA, cu sediul în Târgu Mureș, strada 
Furnicii, nr.2 județul Mureș., înregistrată în Registrul comerțului sub nr.J26/422/1995 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Ministerul Finanțelor Publice 
Agenția Națională de Administrare Fiscală 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș 
Serviciul Juridic 
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