
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6703/27.04.2020 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

13 

Provizionul rezidual de 1.200RON se va utiliza pentru diverse costuri de procedură sau pentru o altă compensare 
parțială din restul de onorariu de încasat pentru Administratorul Judiciar, sau pentru o compensare parțială din 

onorariul Lichidatorului Judiciar. 
Sanislav Aurelia                Cons. Jur. Vlăsceanu Dan 

C.I.I. Sanislav Aurelia- Lichidator judiciar 
 

Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea JOLKA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 32424187 
Tribunalul Specializat Cluj 
Calea Dorobanților, nr. 2-4 
Dosar nr. 855/1285/2018/a1 
Către, 
Reclamant 
Nr Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Cluj-Napoca-Cluj-Napoca, P-Ta Avram Iancu, nr. 19, Județ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesați www.curteadeapelcluj.ro secțiunea Dosare și folosiți 
parola: ********. Aveți obligația de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteți obține informații referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea și programul instanțelor. 
Lichidator 
Nr New Insolvency SPRL-Cluj-Napoca, Piața Ștefan Cel Mare, nr. 4, et. Parter, ap. Cam.12, Județ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesați www.curteadeapelcluj.ro secțiunea Dosare și folosiți 
parola: ********. Aveți obligația de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteți obține informații referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea și programul instanțelor. 
Pârât 
Nr Ploscar Dumitru Aurelian-Cluj-Napoca, Carpati, nr. 14, ap. 2, Județ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesați www.curteadeapelcluj.ro secțiunea Dosare și folosiți 
parola: ********. Aveți obligația de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteți obține informații referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea și programul instanțelor. 
Nr Bădescu Radu Calin-Floresti, Porii, nr. 142B, ap. 46, Județ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesați www.curteadeapelcluj.ro secțiunea Dosare și folosiți 
parola: ********. Aveți obligația de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteți obține informații referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea și programul instanțelor. 
ORC Cluj-Cluj Napoca, Piata Stefan Cel Mare, nr. 4, et. 2, Județ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesați www.curteadeapelcluj.ro secțiunea Dosare și folosiți 
parola: ********. Aveți obligația de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteți obține informații referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru, 
organizarea și programul instanțelor. 
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj 
Adresa: Piața Ștefan cel Mare, nr. 4, etaj 2, județul Cluj 
Se comunică, alăturat, copia sentinței civile nr. 1436/2019, pronunțate la data de 10 septembrie 2019 de către Tribunalul 
Specializat Cluj în dosar nr. 855/1285/2018/a1, privind debitoarea SC Jolka Impex SRL, spre comunicare participanților 
la procedura insolvenței din dosarul mentionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență. 

Grefier, Mureșan Mihaela 
* 

România 
Tribunalul Specializat Cluj 
Dosar nr. 855/1285/2018/a1 
Cod operator date cu caracter personal 11553 
ECLI:RO:TBSCJ:2019:001.001436 

Sentința civilă nr. 1436/2019 
Ședința publică din data de 10 septembrie 2019 

Instanța este constituită din: 
Judecător Sindic: Nicoleta Koșa 

Grefier: Mihaela Mureșan 
S-a luat spre examinare cererea formulată de reclamanta DGRFP Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâții Ploscar 
Dumitru Aurelian și Bădescu Radu Călin, având ca obiect antrenarea răspunderii materiale. 
La apelul nominal efectuat în cauză se constată lipsa părților. 
Procedura este legal îndeplinită. 
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Mersul dezbaterilor și cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în ședința publică din data de 3 septembrie 2019, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Judecătorul-sindic, 
Deliberând, reține că prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 20 mai 2019 sub nr. 855/1285/2018/a1, 
reclamanta Direcția Generală Regională A Finanțelor Publice Cluj-Napoca a solicitat judecătorului sindic angajarea 
răspunderii pârâților Ploscar Dumitru Aurelian și Bădescu Radu Călin și obligarea acestora la plata, în solidar, a sumei 
de 8.856.257 lei reprezentând întregul pasiv al debitoarei Jolka Impex SRL, motivat pe faptul că în sarcina acestora se 
pot reține fapte ce se încadrează în dispozițiile art.169 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
În motivarea cererii reclamanta a arătat că prin sentința civilă nr. 75/22.01.2019 s-a dispus deschiderea procedurii 
insolvenței în forma generală împotriva societății debitoarei, iar prin sentința civilă nr. 258/19.02.2019 s-a dispus 
intrarea debitoarei în faliment. 
S-a arătat că la data de 20.02.2019 fostul administrator statutar al debitoarei Pop Radu Florin s-a prezentat la sediul 
lichidatorului judiciar și a arătat că nu cunoaște unde se află evidența contabilă a societății și a predat o copie a 
încheierii penale nr. 723/08.11.2018 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 3486/117/2018 prin care a fost 
respinsă plângerea formulată de Statul Român prin ANAF împotriva soluției de clasare emisă față de inculpatul Pop 
Radu Florin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit celor reținute în această hotărâre, în 
urma administrării probatoriului a rezultat că inculpatul Pop Radu Călin a deținut doar scriptic calitatea de administrator 
statutar al debitoarei, faptic inculpații Ploscar Dumitru Aurelian și Bădescu Radu Călin administrând societatea în 
perioada noiembrie 2013-iulie 2014. 
Totodată, s-a arătat că lichidatorul judiciar a apreciat că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 169 alin. 1 lit. d) din 
Legea nr. 85/2014. De asemenea, ca urmare a controlului efectuat de echipa de inspecție din cadrul DGRFP Cluj a fost 
întocmit raportul de inspecție fiscală nr. F-CJ 861/16.10.2014, fiind luată măsura stabilirii unui TVA de plată 
suplimentar în sumă de 7.564.907 lei și pentru neplata la termen a TVA stabilit suplimentar au fost calculate majorări de 
întârziere în sumă de 383.311 lei și penalități de întârziere în sumă de 254.928 lei. 
Reclamanta a mai arătat că pasivul oricărei debitoare ajunsă în insolvență reprezintă în fapt prejudiciul suportat de către 
creditori. Simpla constatare a stării de insolvență constituie o condiție suficientă pentru angajarea răspunderii celor 
responsabili, în speță a administratorilor de fapt ai debitoarei, dat fiind faptul că insolvența are drept rezultat direct 
neplata datoriilor scadente față de creditori și, implicit, prejudicierea acestora. Lipsa documentelor contabile și/sau 
nepredarea acestora lichidatorului judiciar poate fi încadrată la art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014 în sensul că 
administratorul statutar a ținut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele sau toate documentele contabile ori/și nu a 
ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către lichidatorul judiciar, atât 
culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă, prezumția fiind relativă. Nepredarea 
documentelor contabile și neținerea contabilității în conformitate cu dispozițiile legale reflectă în mod explicit un raport 
de cauzalitate între faptele personale ale administratorului statutar și prejudiciul suferit în fapt de creditor. Corecta ținere 
a registrelor contabile este o obligație stabilită în sarcina administratorilor societății de Legea nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, care la art. 73 stabilește că administratorii sunt solidar răspunzători față de 
societate pentru existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, iar art. 10 din Legea contabilității nr. 80/1991 
prevede că răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului. 
Pârâții, deși legal citați, nu s-au prezentat în instanță și nici nu au depus întâmpinare la dosar. 
Analizând cererea de antrenare a răspunderii materiale, prin prisma dispozițiilor art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 
85/2014, judecătorul sindic constată următoarele: 
Societatea Jolka Impex SRL a fost înființată în anul 2013, asociat și administrator fiind dl. Pop Radu Florin. Din 
cuprinsul raportului privind cauzele și împrejurările care au generat starea de insolvență a debitoarei, judecătorul sindic 
reține că această persoană nu a exercitat atribuții derivate din calitatea sa de administrator, aceste atribuții fiind 
exercitate de către pârâți. Această împrejurare a fost stabilită pe baza probatoriului administrat în cauza penală care a 
făcut obiectul dosarului nr. 2915/117/2018/a1 al Tribunalului Cluj, în cadrul căruia, prin încheierea penală nr. 
105/CP/2018, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară s-a reținut că în perioada noiembrie 2013 – iulie 2014, 
pârâții din prezenta cauză au administrat în fapt Societatea Jolka Impex SRL, exercitând acte de vânzare cumpărare de 
autoturisme din Uniunea Europeană. De altfel, aceste operațiuni au făcut obiectul controlului exercitat de organele 
fiscale și finalizat cu raportul de inspecție fiscală întocmit la data de 16.10.2014 prin care s-a stabilit TVA de plată în 
sumă de 7.564.907 lei și penalități de întârziere în cuantum de 254.928 lei sume a căror neplată au și determinat 
formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitoarei Jolka Impex SRL. 
Conform dispozițiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014, 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 din pasivul debitorului persoană 
juridică ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de către membrii organelor de supraveghere din cadrul societății 
sau de conducere, precum și de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului. 
În ceea ce privește calitatea procesuală a pârâților, judecătorul sindic reține că aceștia au exercitat atribuții de 
administrare a societății debitoare, derulând activități cu conținut economic, respectiv vânzare-cumpărare de 
autoturisme în numele entității debitoare, calitatea de administratori de fapt, fiind așadar probată. 
Cât privește calitatea de administrator de fapt atât doctrina, cât și jurisprudența admit, fără rezerve, că răspunderea poate 
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fi antrenată, cu condiția dovedirii acestei calități și a celorlalte condiții specifice răspunderii civile delictuale. 
Cazurile de responsabilitate sunt limitate la comiterea faptelor prevăzute în alineatul 1 al art. 169 lit. a)-h). Natura 
juridică a răspunderii membrilor organelor de conducere și control decurge din natura raporturilor dintre aceste 
persoane și societate, fiind vorba de o răspundere civilă, iar sursa obligației încălcate determină natura răspunderii, în 
timp ce încălcarea unei obligații decurgând din contractul de mandat – cuprins în actul constitutiv – atrage răspunderea 
contractuală a administratorului, iar încălcarea unei obligații legale atrage răspunderea delictuală a acestuia. 
Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere și conducere, presupune constatarea îndeplinirii unor 
condiții, respectiv prejudicierea creditorilor, existența raportului de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu și respectiv 
culpa personală a celui față de care se antrenează răspunderea. 
Prejudiciul creditorilor constă în imposibilitatea încasării creanțelor scadente din cauza ajungerii debitoarei în 
insolvență, definită de art. 5 pct. 29 ca fiind acea stare a patrimoniului debitoarei care se caracterizează prin insuficiența 
fondurilor bănești disponibile pentru plata 6 datoriilor certe, lichide și exigibile. 
Constatarea stării de insolvență constituie o condiție pentru angajarea răspunderii, dat fiind faptul că are drept rezultat 
direct neplata datoriilor scadente față de creditori și implicit prejudicierea acestora. 
Referitor la raportul de cauzalitate și la vinovăție, dispozițiile art. 169 lit. d), teza a II-a din Legea nr. 85/2014 instituie 
cu privire la fapta reglementată de acest text o prezumție în ceea ce privește existența acestora, în ipoteza nepredării 
documentelor contabile administratorului judiciar sau lichidatorului. 
Prezumția este una relativă, fiind în consecință, sarcina pârâților să o răstoarne. În acest context, judecătorul sindic 
reține că pârâții au fost administratori de fapt ai debitoarei și, în această calitate, aveau obligația de a gestiona cu atenție 
patrimoniul și activitatea societății, iar încălcarea culpabilă a acestei obligații a determinat prejudicierea creditorilor, 
fiind de natură să atragă răspunderea acestora. 
Față de starea de fapt reținută în paragrafele precedente, judecătorul sindic reține că faptele pârâților se circumscriu 
prevederilor art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, respectiv neținerea contabilității în conformitate cu legea și, 
reținând că prezumția instituită de dispoziția legală nu a fost răsturnată de către pârâți, în sensul că aceștia nu au propus 
nici un fel de probe în apărarea lor, constată că atât culpa, cât și legătura de cauzalitate dintre fapta de a nu preda 
documentele contabile și prejudiciul produs creditorilor sunt dovedite, cererea de chemare în judecată fiind, în 
consecință, întemeiată. În plus, judecătorul sindic reține că societatea debitoare prin organele sale nu a pus nici la 
dispoziția organelor de control niciun fel de documente contabile cu ocazia controlului fiscal finalizat cu actul de 
control mai sus arătat și atașat cererii de chemare în judecată, astfel încât concluzia neîntocmirii actelor contabile, 
respectiv a neținerii contabilității, nu poate fi tăgăduită. 
Nu în ultimul rând, în acest context, judecătorul sindic reține că, în calitatea lor de administratori ai debitoarei, pârâților 
le revenea obligația de a-și îndeplini atribuțiile derivate din această calitate, fiind direct răspunzători de modul în care 
este ținută evidența contabilă, obligațiile acestora reieșind cu claritate din dispozițiile art. 73 alin. 1 lit. c) ale Legii nr. 
31/1990 republicată. 
Totodată, conform prev. art. 10 alin.1 din Legea nr.82/1991 republicată, răspunderea pentru organizarea și conducerea 
contabilității revine administratorului, care are obligația gestionării societății respective. 
În aceste circumstanțe, judecătorul sindic reține că fapta pârâților se circumscrie prev. art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea 
nr. 85/2014, respectiv ținerea unei contabilități fictive sau ținerea contabilității cu nerespectarea dispozițiilor legale în 
materie ori dispariția unor documente contabile produsă de administratorii statutari. 
În ceea ce privește solidaritatea pârâților în privința răspunderii față de creditori, judecătorul sindic reține că, în 
conformitate cu disp. art. 169 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, pârâții răspund solidar în caz de pluralitate, singura condiție 
suplimentară impusă de textul de lege constând în aceea că apariția stării de insolvență să fie contemporană sau 
anterioară perioadei în care și-au exercitat mandatul, condiție care se verifică în speță. Astfel, deși nu poate fi stabilit cu 
exactitate momentul la care societatea a ajuns în insolvență, dat fiind faptul că ultimele situații financiare obținute de 
organele fiscale sunt din perioada 2013-2014, poate fi prezumată ca dată de apariție a insolvenței o dată ulterioară 
perioadei arătate. 
Pentru toate considerentele expuse, judecătorul sindic, în temeiul dispozițiilor art. 169 alin. 1 lit. d) și alin. 4 din Legea 
nr. 85/2014, va admite cererea de chemare în judecată și va obliga pârâții Ploscar Dumitru Aurelian și Bădescu Radu 
Călin, în solidar, la suportarea pasivului debitoarei SC Jolka Impex SRL în cuantum de 8.856.257 lei. 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăște: 
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DGRFP Cluj Napoca, având ca obiect antrenarea 
răspunderii pârâților Ploscar Dumitru Aurelian și Bădescu Radu Călin. 
Obligă pârâții, în solidar, la suportarea pasivului debitoarei SC Jolka Impex SRL în cuantum 8.856.257 lei. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 
Pronunțată în ședință publică din 10 septembrie 2019. 
Judecător Sindic,                 Grefier, 
Nicoleta Koșa               Mihaela Mureșan 
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