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Județul Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea DEKORA FACTOR DELIVERY SRL, cod unic de înregistrare: 25096907 

România 

Tribunalul Vaslui 

Secția Civilă 

Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 54 

Dosar 1594/89/2017/a9 

Comunicare 

sentință civilă nr. 156/F 

emisă la 30.09.2020 

Se comunică, alăturat, copia sentinței civile nr. 156/F din data de 30.09.2020, pronunțată în dosarul nr. 

1594/89/2017/a9, de Tribunalul Vaslui, Secția Civilă, privind debitoarea SC Dekora Factor Delivery SRL Vaslui, cu 

sediul social în mun. Vaslui, str. Bucovinei, bl.436, sc. B, ap.7, jud. Vaslui, J37/62/2009, CUI 25096907. 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

  A.M.C. 

* 

Dosar nr. 1594/89/2017/a9 

România 

Tribunalul Vaslui 

Secția Civilă 

Sentința civilă nr. 156/F/2020 

Ședința publică de la 30 Septembrie 2020 

Instanța constituită din: 

Președinte – Judecător-sindic-Cătălina Darie 

Grefier Ana-Maria Coșcotin 

Pe rol se află judecarea cauzei în materia faliment privind pe reclamantul SOLVENS SPRL, lichidator judiciar al SC 

Dekora Factor Delivery SRL, cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, bl. 317, sc. B, parter, în contradictoriu cu pârâta 

STROEA ANGELA, cu domiciliul în Vaslui, str. Bucovinei, bl. 436, sc. B, et. 3, ap. 7, jud. Vaslui, având ca obiect 

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență (art. 169 Legea 85/2014). 

La apelul nominal făcut în ședința publică, la pronunțare, au lipsit părțile. 

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței că dezbaterile din prezenta cauză au 

avut loc în ședința publică din 24.09.2020, fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte 

integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunțarea cauzei pentru data de 

30.09.2020, după deliberare pronunțând soluția de față. 

Judecătorul-sindic, 

Deliberând asupra prezentei cauze civile, reține următoarele: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la data de 03.12.2019 sub nr. 1594/89/2017/a9, reclamantul 

SOLVENS SPRL, lichidator judiciar al debitoarei SC Dekora Factor Delivery SRL, a solicitat instanței ca prin 

hotărârea pe care o va pronunța să dispună obligarea pârâtei Stroea Angela, administrator statutar al debitoarei, la plata 

sumei de 613.087,75 lei reprezentând pasiv neacoperit din procedură. 

În motivarea cererii s-a arătat că, în fapt, debitorul prin administrator statutar, a solicitat deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva sa, motivat de faptul că nu dispune de disponibilitățile bănești necesare achitării 

datoriilor. Prin încheierea civilă nr. 14/F/23.05.2017 este admisă cererea debitorului, se dispune deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva Dekora Factor Delivery SRL, este desemnat lichidatorul judiciar și sunt stabilite 

termenele procedurale. 

Din certificatul constatator înregistrat sub nr. 13053/21.06.2017 rezultă că SC Dekora Factor Delivery SRL a avut de la 

înființare respectiv data de 10.02.2009 și până la deschiderea procedurii simplificate de insolvență, respectiv data de 

23.05.2017 ca asociat unic și administrator pe pârâta Stroea Angela. 

Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la falimentul societății debitoare înregistrat sub nr. 

1588/1091/04.07.2017 a fost întocmit pe baza documentelor financiare puse la dispoziție de către fiica administratorului 

statutar al debitoarei, Mihalache Adina. 

În urma verificării documentelor existente la dosarul cauzei, a certificatului constatator de la O.R.C. Vaslui, a 

documentelor financiar contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar de către fiica administratorului statutar, 

rezultă că în perioada în care SC Dekora Factor Delivery SRL a funcționat și a fost administrată de către pârâta Stroea 

Angela a acumulat datorii care la data deschiderii procedurii generale de faliment se ridică la suma de 613.087,75 lei. 

Prejudiciul a fost stabilit pe baza declarațiilor de creanță înregistrate la dosarul nr. 1594/89/2017 aflat pe rolul 

Tribunalului Vaslui și a tabelului definitiv rectificat-IV înregistrat sub nr. 927/1091/02.07.2019. 

Prin cererea ce a făcut obiectul dosarului nr. 1594/89/2017/al a solicitat instanței de judecată să dispună obligarea 

pârâtei Stroea Angela la plata pasivului neacoperit în procedură, în sumă de 613.087,75 lei, însă motivat de faptul că în 

procedură au fost promovate un număr de șase cereri având ca obiect anularea unor transferuri de drepturi patrimoniale 

efectuate de debitor anterior deschiderii procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014, instanța de judecată a dispus 

Administrator
Highlight
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suspendarea cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr. 1594/89/2017/al, până la soluționarea definitivă a cererilor ce au 

avut ca obiect anularea transferurilor de drepturi patrimoniale. 

Cererile ce au avut ca obiect anularea transferurilor de drepturi patrimoniale și care au făcut obiectul dosarelor nr. 

1594/89/2017/a2, 1594/89/2017/a3, 1594/89/2017/a4, 1594/89/2017/a5, 1594/89/2017/a6 și nr. 1594/89/2017/a7 au fost 

soluționate definitiv. 

Prin citativul emis la data de 03.09.2019, instanța de judecată a acordat termen la data de 16.10.2019 pentru a pune în 

discuție perimarea cererii ce a făcut obiectul dosarului nr. 1594/89/2017/al, iar prin Sentința civilă nr. 265/F/30.10.2019 

pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 1594/89/2017/al instanța a constatat perimată de drept acțiunea civilă 

având ca obiect atragerea răspunderii materiale personale formulată de lichidatorul judiciar în contradictoriu cu pârâta 

Stroea Angela. 

Administratorul Dekora Factor Delivery SRL se face vinovat de folosirea bunurilor sau banilor societății în folosul 

propriu sau al altei persoane, faptă care cade sub incidența art. 169, alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014 privind procedura 

de prevenire a insolvenței și de insolventa și datorită căreia debitoarea a acumulat datorii pe care aceasta nu le-a achitat, 

ajungând astfel în faliment. 

Folosirea bunurilor sau banilor societății în folosul propriu sau al altei persoane constituie un motiv ce a determinat 

insolvența societății și pe cale de consecință prejudiciul creat creditorilor acesteia (art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa). 

Din raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la falimentul societății înregistrat sub nr. 

2917/1005/08.10.2016 și din evidența financiar contabilă a debitoarei, rezultă că la data de 30.06.2016 și 31.12.2016 

societatea înregistra în evidențele contabile: 

Situația economico-financiară la data de 30.06.2016: bunuri în valoare de 296.155 lei; creanțe de recuperat în sumă de 

501.678 lei; disponibilități bănești în casieria societății în sumă de 58.596 lei. 

Situația economico-financiară la data de 31.12.2016: bunuri în valoare totală de 0 lei, creanțe de recuperat în sumă 

totală de 252.180 lei; disponibilități bănești în casieria societății în sumă de 81.327 lei 

În ceea ce privește disponibilitățile bănești evidențiate în contabilitatea debitoarei în sumă de 81.327 lei, acestea 

reprezintă garanții bancare constituite în favoarea băncilor la care debitorul are angajate credite în sumă de 80.000 lei, 

iar diferența de 1.327 lei este evidențiată doar scriptic în balanța de la 31.12.2016 dar neidentificată faptic, nu a fost 

predată lichidatorului judiciar spre inventariere și nici nu au fost prezentate documente din care să rezulte locația 

acestora sau care a fost destinația ei. 

Conform ultimei situații financiare întocmită, la data 31.12.2016 debitorul avea creanțe de recuperat în suma de 252.180 

lei, din care suma de 27.072 lei de la diferite persoane fizice și juridice, suma de 3.647 lei de la debitori diverși cont 461 

și suma de 221.460 lei reprezentând decontări din operațiuni în curs de clarificare cont 473. 

Conform procesului verbal înregistrat sub nr. 1442/1091/19.06.2U17, la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat fiica 

administratorului statutar care a arătat că la data deschiderii procedurii de faliment debitoarea nu deține bunuri în 

patrimoniu, a deținut bunuri în patrimoniu reprezentând materiale de construcții, însă datorita faptului ca acestea erau 

expirate au fost scoase din evidența contabilă. 

Cu privire la creanțele de încasat, fiica administratorului statutar arata că Dekora Factor Delivery SRL are de recuperat 

creanțe de la clienți de aproximativ 30.000 lei. 

Au fost identificați în documentele financiar-contabile debitorii a căror sume însumate reprezintă 22.327,47 lei și 

ulterior au fost convocați la conciliere directă, insă aceștia au comunicat faptul că nu au datorii fată de Dekora Factor 

Delivery SRL, dovedind acest lucru prin documentele comunicate, iar alții nu au răspuns convocării. 

Având în vedere faptul că parte din debitorii convocați la conciliere directa au arătat prin documente justificative că nu 

au nici o datorie față de Dekora Factor Delivery SRL, rezulta ca pârâta a încasat creanțele fără a întocmi documente 

contabile în acest sens și a utilizat aceste sume în folosul propriu. 

Întrucât din documentele financiar contabile nu se cunoaște care sunt debitorii de la care trebuie recuperata suma de 

3.647 lei și ce reprezintă suma de 221.460 lei-decontări din operațiuni în curs de clarificare cont 473, prin adresa 

înregistrata sub nr. 1592/1091/05.07.2017 lichidatorul judiciar i-a solicitat pârâtei sa îi prezinte lista debitorilor 

completă și lămuriri suplimentare privind unele neclarități reieșite din evidența contabilă, însă pârâta nu a oferit nici un 

răspuns, sens în care a revenit din nou prin adresa înregistrata sub nr. 1819/1091/18.08.2017 la care nu s-a primit 

răspuns. 

Comparând cele 2 situații financiare întocmite, respectiv la 30.06.2016 și 31.12.2016, reiese ca debitoarea în cursul a 6 

luni a vândut toate bunurile în valoare de 296.155 lei și a recuperat parte din creanțe, respectiv suma de 249.498 lei. 

Raportând situația vânzării bunurilor și a recuperării creanțelor cu cuantumul datoriilor pe care debitoarea le înregistra 

în cele 6 luni, cât și la data deschiderii procedurii de faliment, care nu s-au diminuat considerabil, putem trage concluzia 

că sumele de bani încasate nu au fost folosite pentru plăți către creditori, achiziție stoc marfă, etc., ci în scopul personal 

sau în scopul altei persoane. 

Mai mult, după cum s-a arătat și în raportul cauzal debitoarea a angajat mai multe credite bancare în sumă de 316.471 

lei într-o perioadă în care volumul de activitate al debitoarei era destul de redus, sumă care nu este justificată că ar fi 

utilizată în activitatea debitoarei, întrucât aceasta sumă nu se regăsește nici în valoarea mărfurilor sau în alte investiții. 

Refuzul pârâtei de a oferi lămuriri cu privire la debitorii Dekora Factor Delivery SRL, la sumele de bani obținute din 

vânzarea bunurilor debitoarei și cum au fost utilizate creditele bancare obținute poate fi asimilat cu folosirea acestor 

sume de bani în interesul propriu sau în interesul altei persoane, întrucât din documentele puse Ia dispoziție nu reiese ca 
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aceste sume au contribuit la activitatea economică a debitoarei. 

Fata de aceasta situație, consideră că falimentul debitorului este o consecință a managementului defectuos practicat de 

către conducerea statutară a acestuia datorita îndatorării excesive prin angajare de credite, care nu erau necesare pentru 

activitatea debitorului, având în vedere că acesta nu a efectuat nici un fel de investiție, ci a desfășurat doar activitate de 

comerț într-un spațiu închiriat. 

În situația în care sumele de bani reprezentând credite bancare au fost utilizate pentru achiziție de mărfuri, aceste sume 

trebuiau să se regăsească în valoarea mărfurilor aflate în stoc și care prin valorificare ar fi creat disponibilități bănești 

pentru restituirea acestor credite, ori acest lucru nu s-a întâmplat la debitor. 

După cum reiese din situația de mai sus, pârâta nu justifică suma de 221.460 lei, suma de 3.647,34 lei și suma de 1.327 

lei, a încasat creanțe în suma de 27.072,90 lei și nu au fost contabilizate, în total existând scriptic valori materiale și 

bănești în patrimoniul societății debitoare de 252.180,55 lei, nepredate lichidatorului judiciar, folosite în interesul 

propriu și nicidecum pentru interesul economic al debitoarei, astfel ajungând în procedura de faliment. 

În această situație consideră că lipsa sumelor de bani constituie dovada însușirii acestora în interesul personal sau al 

altei persoane, întrucât sumele de bani sunt evidențiate în contabilitatea societății debitoare, respectiv în balanța la data 

de 31.12.2016 întocmită de către debitoare și care cuprinde însăși declarațiile SC Dekora Factor Delivery SRL, sume de 

bani care nu au fost identificate faptic, nu au fost predate lichidatorului judiciar spre inventariere și nici nu au fost 

prezentate documente din care să rezulte locația acestora sau care a fost destinația lor; nu au fost predate documente din 

care să rezulte demersurile făcute pentru recuperarea creanțelor, împreună cu documentele justificative corespunzătoare 

și alte informații necesare desfășurării procedurii de faliment. 

La masa credală a SC Dekora Factor Delivery SRL s-au înscris creditori ale căror creanțe sunt în sumă totală de 

613.087 lei, iar în patrimoniul societății erau înregistrate sume de bani în valoare de 253.507 lei care ar fi acoperit parte 

din masă credală. 

Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la falimentul SC Dekora Factor Delivery SRL înregistrat sub 

nr. 1588/1091/04.07.2017 a fost depus la dosarul cauzei în data de 05.072017 și publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență. 

Prin neplata datoriilor către creditori, pârâta în calitate de administrator al SC Dekora Factor Delivery SRL a creat un 

prejudiciu creditorilor, iar conform articolelor mai sus-citate aceștia urmează a fi obligată la repararea prejudiciului 

creat. 

În cauză sunt întrunite elementele răspunderii personale ale pârâtei, respectiv, fapta ilicită săvârșită de către pârâtă prin 

folosirea banilor societății în folosul propriu sau a altei persoane; prejudiciul care constă în creanțele înscrise la masa 

credală și care nu pot fi acoperite motivat de faptul că în patrimoniul debitoarei nu au fost identificate faptic bunuri care 

să poată fi valorificate sau sume de bani; raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu fiind evident prin aceea 

că însușindu-și sumele de bani din patrimoniul societății, creditorii înscriși la masa credală a debitorului au fost puși în 

imposibilitatea de a-și satisface creanțele; vinovăția pârâtei care în calitate de administrator statutar al societății 

debitoare avea obligația de a desfășura o activitate în interesul societății și pentru bunul mers al acesteia și nu activități 

care să prejudicieze atât debitorul cât și creditorii acestuia. 

Ca temei legal al cererii au fost invocate dispozițiile art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolventa și cele ale art. 1357 din Noul Cod civil. 

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenței. 

La data de 15 ianuarie 2020 pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii. 

În motivarea în fapt a întâmpinării s-a arătat că bunurile mobile din patrimoniul firmei prezentate de SC SOLVENS 

SRL ca fiind înstrăinate, erau amortizate integral, aveau o vechime foarte mare de utilizare, ceea ce a dus în ultima 

jumătate a anului 2015 și în anul 2016, la angajarea de cheltuieli mari cu piesele de schimb și chiar cu staționarea lor la 

sediul firmei perioade lungi de timp, nefiind utilizabile și neparticipând în nici un fel la activitatea de comerț a firmei. 

Autoutilitara N2 IVECO, din cauza tonajului mare, a vechimii, a cheltuielilor privind repararea și întreținerea ei, 

perioada grea de iarna, scăderea vânzărilor, a determinat-o sa vândă aceasta mașina, distribuția mărfurilor datorita 

volumului mic de comenzi făcându-se cu o alta autoutilitară de tonaj mai mic. 

Banii încasați de pe vânzarea acestei mașini au fost virați de firma SC VIVA METAL SRL și utilizați pentru plata 

instrumentelor emise către furnizorii de marfa. Acest lucru se poate vedea din extrasele de conturi existente în dosarul 

cu acte contabile din luna în care s-a făcut vânzarea, dosar ce se afla în posesia SOLVENS SPRL. 

Unul din celelalte bunuri, respectiv Autoturism Seat Cordoba, a fost vândut ca urmare a plecării agentului de vânzări. 

Toate actele doveditoare cu cheltuielile privind reparația și întreținerea acestor bunuri mobile, se afla în dosarele cu acte 

contabile din perioada 2012-2017, dosare ce se afla în posesia SOLVENS SPRL. 

Prin vânzarea acestor bunuri mobile, a încercat sa restrângă cheltuielile privind întreținerea și repararea acestora și să 

mențină activitatea firmei pentru a putea concura cu preturile practicate de alte firme mari. În prezent, SOLVENS SPRL 

a recuperat 80% din valoarea acestor bunuri mobile.  

Firma SC DEKORA FACTOR DELIVERY SRL și-a desfășurat activitatea de comerț la un punct de lucru luat în chirie, 

de pe str. Stefan cel Mare, nr. 275, Vaslui, într-o hala de metal, proprietate a SC AGRIMEX COMPANY SRL Vaslui. 

Pentru buna desfășurare a activității de comerț în aceasta hală, a procedat la realizarea unor investiții în ceea ce privește 

compartimentarea spațiului pus la dispoziție de către chiriaș, în trei compartimente, însumând 135 mp, respectiv: 1. 

doua birouri în suprafața de 35 m.p. pentru depozitare acte, fabricat din plăci de rigips și profile, respectiv dotat cu 
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geamuri și uși de termopan, 2. spațiu de 40 m.p. din beton pentru depozitare mașină de colorat și varuri, dotat cu doua 

geamuri și ușă dublă din termopan și 3. spațiu de 60 m.p. de depozitare varuri atât pe timp de vara, cât și pe timp de 

iarnă, aceste varuri necesitând condiții speciale de climatizare, ele fiind fabricate pe bază de apă, spațiu construit din 

panouri sandwich, izolat pe interior cu polistiren de 100 mm și dotat cu ușă dubla din metal de înălțime 2.5 m și 1.5 m 

lățime, în vederea introducerii paleților de marfa în incinta spațiului. 

Având în vedere terenul defectuos din interiorul halei, a procedat la turnarea de beton pentru îndreptarea terenului, pe o 

suprafața de 400 mp, în vederea depozitarii corecte a paletilor de marfa (hala are aproximativ 600 mp). Aceasta hală din 

metal, de altfel foarte veche, prezintă porțiuni de rugina și găuri în acoperiș, ce nu pot fi reparate, singura soluție fiind 

schimbarea acoperișului, cheltuiala foarte costisitoare. 

Având în vedere vânzările mai reduse ca urmare a concurentei în ceea ce privește comerțul cu materiale de construcții 

de pe piața municipiului Vaslui-Dedeman, Radical Grup, Radical l și nu în ultimul rând firma Kober care si-a deschis 

punct de lucru în Vaslui și care era de fapt principalul nostru concurent în ceea ce privește comerțul cu varuri, tencuieli, 

vopsele, a preturilor foarte scăzute practicate de aceste firme mari și vechi în acest domeniu, pentru menținerea ca firma 

de distribuție materiale de construcții și susținerea unui stoc de marfa permanent în depozit, a fost nevoită sa apeleze de-

a lungul timpului la linii de credite, garantate cu chach colateral. Aceste linii de credite au fost utilizate pentru plata 

facturilor de la furnizori, achitându-se instrumentele de plată emise către ei. Dovadă stau extrasele de cont ce prezintă 

situația utilizării acestor linii de credite și a plăților făcute din acestea. 

Perioada de iarna, existenta unei concurențe mari, vânzări scăzute, au determinat-o să apeleze la bunăvoință 

furnizorilor, transmițându-le adrese de amânare la plataă a instrumentelor de plată până în primăvara anului următor, 

respectiv 2017. Pentru a acoperi datoria cu chiria restanta pe câteva luni, a ajuns la înțelegere cu firma AGRIMEX 

COMPANY, de a se compensa cu Autoutilitara IVECO. 

În prezent SOLVENS SPRL a încasat valoarea totală a sumei cu care s-a vândut această autoutilitară. 

Astfel, stocul mare de marfă în depozit-marfa nevandabilă în perioada de iarna, starea precară de sănătate și stresul 

zilnic, au determinat-o să dispună returnarea mărfii din stoc pentru scăderea debitului, încercând sa mențină o relație 

buna cu furnizorii și să-și declare falimentul, găsindu-se în acest caz în imposibilitatea de a mai continua activitatea. 

În prezent, are înființate popriri pe pensie. Din pensie, începând cu anul 2017, i se reține lunar 50%, diferența de sumă 

rămasă neajungându-i să achite tot ce ține de întreținerea sa(utilități și medicamente). 

Pârâta nu și-a motivat în drept cererea. 

În susținerea acțiunii, părțile au depus, în fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul, înscrisuri. 

Analizând cererea formulată, prin prisma materialului probator administrat, judecătorul sindic constată că: 

În fapt, se reține că prin Încheierea civilă nr. 14/F/2017 din data de 23 mai 2017 pronunțată de Tribunalul Vaslui în 

dosarul nr. 1594/89/2017 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitoarei SC Dekora Factor 

Delivery SRL, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu al acesteia SOLVENS SPRL. 

Lichidatorul judiciar a înregistrat la data de 05.07.2017 la dosarul cauzei Raportul cu privire la cauzele care au condus 

la apariția stării de insolvență a debitoarei SC Dekora Factor Delivery SRL prin care s-a reținut că obiectul principal de 

activitate al societății a fost comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor 

sanitare și prin care s-a reținut că la data de 31.12.2016 debitoarea SC Dekora Factor Delivery SRL are datorii în sumă 

de 423.320,44 lei și că avea de recuperat creanțe în sumă de 252.180,55 lei. În ceea ce privește suma de 221.460,31 lei 

înregistrată în soldul debitor al contului 473-decontări din operațiuni în curs de clarificare, acest debit a fost creat în 

lunile noiembrie și decembrie 2016 prin trecerea unei părți din debitul existent la începutul lunii noiembrie 2016 în 

contul 418 – clienți facturi de întocmit, în debitul contului 473, ceea ce conduce la concluzia că debitorul a livrat 

mărfuri doar în baza avizelor de însoțire a mărfurilor, facturile urmând a fi întocmite ulterior, însă nu au mai fost 

întocmite facturi pentru mărfurile livrate. S-a precizat în raportul anterior menționat și faptul că poate fi și o altă 

explicație pentru constituirea acestui debit, motiv pentru care urmează a fi solicitate explicații de la administratorul 

statutar cui privire la acest aspect, motivat și de faptul că suma este considerabil de mare și reprezintă peste 52% din 

totalul datoriilor. 

De asemenea, se constată că pârâta Stroea Angela a îndeplinit funcția de unic asociat și administrator al societății SC 

Dekora Factor Delivery SRL de la data de înființării și până la data ridicării dreptului de administrare prin hotărârea 

judecătorului sindic. 

Din tabelul definitiv rectificat IV cuprinzând obligațiile debitoarei SC Dekora Factor Delivery SRL nr. 927 din data de 

02.07.2019 rezultă că aceasta datorează creditorilor o creanță în cuantum total de 613.087,75 lei. 

Din situațiile financiare întocmite la data de 30.06.2016 și 31.12.2016, reiese ca debitoarea în decursul a șase luni a 

vândut toate bunurile în valoare de 296.155 lei și a recuperat parte din creanțe, respectiv suma de 249.498 lei. 

Se reține și faptul că prin sentința civilă nr. 133/F/2018 din data de 25 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui în 

Dosarul nr. 1594/89/2017/a2, având ca obiect acțiune în anulare-transferuri drepturi patrimoniale s-a dispus anularea 

facturii nr. VSDEK /4759 din 24.10.2016 și obligarea pârâtului Mesenciuc Vasile sa restituie autoturismul M1. KIA FE 

CERATO, sau dacă bunul nu se mai află în patrimoniul pârâtului suma de 6 750 lei. 

Prin sentința civilă nr. 134/F/2018 din data de 25 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui în Dosarul nr. 

1594/89/2017/a3, s-a dispus anularea facturii nr. VSDEK 3 606 din 10.08.2015 și obligarea pârâtei Călin Violeta sa 

restituie autoutilitara Mercedes Vito, sau dacă bunul nu se mai află în patrimoniul societății pârâte suma de 3000 lei. 

Prin sentința civilă nr. 135/F/2018 din data de 25 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui în Dosarul nr. 

1594/89/2017/a4, s-a dispus anularea facturii nr. FDEK din 04.05.2016 și obligarea pârâtului Buzdugan Ioan sa restituie 
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motostivuitorul Nissan, sau dacă bunul nu se mai află în patrimoniul pârâtului suma de 3000 lei. 

Prin sentința civilă nr. 137/F/2018 din data de 25 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui în Dosarul nr. 

1594/89/2017/a7, a fost admisă acțiunea civilă formulată de reclamantul Solvens SPRL având ca obiect anulare 

transferuri patrimoniale, anulată factura VSDEK 4828 din 29.11.2016 și s-a dispus obligarea pârâtei Agrimex Company 

sa restituie Autoutilitara Iveco Daily 35 C10 sau dacă bunul nu se mai află în patrimoniul societății pârâte suma de 

9.600 lei. 

În cuprinsul considerentelor acestor sentințe judecătorul sindic a reținut că având în vedere faptul că în perioada 

înstrăinării acestui bun, societatea se afla într-o vădită stare de insolvență, raportat la datoriile societății, dar că a 

solicitat deschiderea procedurii falimentului la data de 18.05.2017, precum și nedovedirea modului în care au fost 

utilizate disponibilitățile bănești din vânzarea bunului se formează convingerea că respectivul bun a fost înstrăinat în 

dauna creditorilor, astfel încât aceștia să fie lipsiți de bunuri care să fie valorificate, în vederea acoperirii parțiale a 

datoriilor. 

Prin sentința civilă nr. 136/F/2018 din data de 25 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui în Dosarul nr. 

1594/89/2017/a6 a fost respinsă acțiunea civilă formulată de reclamantul Solvens SPRL având ca obiect anulare 

vânzării autoutilitarei N2 Iveco 65 C17. 

Conform precizărilor lichidatorului judiciar până la data formulării acestora cheltuielile aferente procedurii sunt în sumă 

totală de 44.466 lei, iar încasările sunt în sumă totală de 17.958 lei provenind din recuperări debite și recuperarea 

contravalorii autoutilitarei Iveco, a motostivuitorului Nissan și, parțial, a contravalorii autoturismului Kia Sorento și a 

autoutilitarei Mercedes Vito. Pentru autoturismul Kia Sorebto mai este de încasat suma de 2.920 lei. 

Judecătorul-sindic, reține că lichidatorul judiciar a solicitat obligarea pârâtei Stroea Angela la plata întregii creanțe 

înscrise la masa credală a debitoarei SC Dekora Factor Delivery SRL, în temeiul dispozițiilor art. 169 alin.1 lit. a din 

Legea nr.85/2014. 

Potrivit art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 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 către orice alte persoane care au contribuit la starea de 

insolvență a debitorului, prin una din următoarele fapte: 

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 

Atât în doctrină, cât și în practică s-a stabilit că natura juridică a răspunderii instituite de dispozițiile legale anterior 

precizate este cea a unei răspunderi speciale care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale, fiind astfel, o formă 

specifică de răspundere civilă delictuală. 

Fiind vorba despre o răspundere delictuală rezultă că, în ceea ce privește condițiile care se cer a fi întrunite cumulativ 

pentru angajarea răspunderii pentru fapta proprie, acestea sunt următoarele: existenta unei fapte ilicite, existenta unui 

prejudiciu, existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, existenta vinovăției celui ce a cauzat 

prejudiciul. Însa, pe lângă condițiile generale, art. 169 prevede și condiții speciale pentru angajarea acestei forme de 

răspundere, respectiv, calitatea specială a pârâtului în sensul că face parte din organele de conducere sau de 

supraveghere sau au cauzat starea de insolvență, iar faptele enumerate în dispozițiile art. 169 trebuie sa fi contribuit la 

ajungerea debitorului în stare de insolvență. 

În ce privește fapta prevăzută la art. 169 alin 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, respectiv, folosirea în folosul său a creditelor 

sau activelor societății, judecătorul sindic reține în primul rând că în calitatea sa de administrator al societății debitoare, 

pârâta Stroea Angela avea obligația de a asigura integritatea activului patrimonial și de a-l folosi pentru achitarea 

datoriilor societății debitoare. 

Din evidența financiar contabilă rezultă că la data de 30.06.2016, situația financiară la data de 30.06.20169 se prezintă 

astfel: bunuri în valoare de 296.155 lei, creanțe de recuperat în sumă de 501.678 lei, disponibilități bănești în casieria 

societății în sumă de 58.896 lei, iar la data de 31.12.2016, se prezintă astfel: bunuri în valoare de 0 lei, creanțe de 

recuperat în sumă de 252.180 lei, disponibilități bănești în casieria societății în sumă de 81.327 lei. 

Din creanțele de recuperat în sumă totală de 252.180 lei, suma de 27.072 lei este de la diferite persoane fizice și 

juridice, suma de 3.647 lei de la debitori diverși cont 461 și suma de 221.460,31 lei înregistrată în soldul debitor al 

contului 473-decontări din operațiuni în curs de clarificare, acest debit a fost creat în lunile noiembrie și decembrie 2016 

prin trecerea unei părți din debitul existent la începutul lunii noiembrie 2016 în contul 418 – clienți facturi de întocmit, 

în debitul contului 473. 

Pentru a fi incidente dispozițiile art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014 și a putea fi atrasă răspunderea pârâtului în 

baza acestui temei legal este necesar a se face dovada că societatea debitoare deținea bunuri în proprietate, bunuri care 

să nu fi fost predate lichidatorului judiciar și care să nu fi fost identificate fizic de către acesta din urmă. În condițiile în 

care în contul 473-decontări din operațiuni în curs de clarificare figurează înregistrată suma de 221.460,31 lei, fără ca 

administratorul statutar să formuleze precizări cu privire la această sumă, se poate concluziona că debitorul a livrat 

mărfuri doar în baza avizelor de însoțire a mărfurilor, facturile urmând a fi întocmite ulterior, însă nu au mai fost 

întocmite facturi pentru mărfurile livrate. Se naște, astfel, prezumția că acestea au fost folosite de administratorul 

statutar în interesul său personal sau al unui terț. 

De asemenea, analizând cele două situații financiare întocmite, respectiv, la 30.06.2016 și 31.12.2016, reiese că 

debitoarea în decursul a șase luni, a vândut toate bunurile în valoare de 296.155 lei și a recuperat parte din creanțe, 

respectiv, suma de 249.498 lei. Întrucât vânzarea bunurilor și recuperarea creanțelor în decursul acestei perioade de șase 
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luni, în cuantum total de 545.653 lei nu s-a reflectat și într-o diminuare a datoriile societății, se ajunge la aceeași 

prezumție, respectiv că sumele de bani au fost folosite în interesul personal al administratorului statutar, respectiv, 

pârâta Stroea Angela. 

Având în vedere argumentele reținute anterior, judecătorul sindic va constata că sunt întemeiate afirmațiile 

lichidatorului judiciar cu privire la aplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014. 

Instanța retine îndeplinirea, în sarcina pârâtei, a condițiilor privind atragerea răspunderii civile delictuale, respectiv fapta 

ilicită, constând în folosirea bunurilor sau a creditelor persoanei juridice în folosul propriu, a legăturii de cauzalitate 

între fapta ilicita și starea de insolvență a debitoarei, prezumție legală cu caracter relativ ce nu a fost răsturnată de pârât. 

În ceea ce privește vinovăția, judecătorul sindic constată că și această condiție este dovedită și îmbracă forma intenției, 

concretizată în prevederea rezultatului faptelor sale, acela de a nu achita datoriile către creditorii societății, rezultat pe 

care administratorul statutar îl prevede și acceptă. 

De asemenea, sunt îndeplinite și condițiile speciale de angajare a răspunderii a pârâtei aceasta fiind administrator al 

debitoarei și cauzând starea de insolvență, prin conduita sa. 

Pentru toate aceste considerente, judecătorul sindic va admite cererea formulată de reclamantul SOLVENS SPRL, în 

calitate de lichidator judiciar al debitoarei DEKORA FACTOR DELIVERY SRL împotriva pârâtei Stroea Angela și în 

temeiul art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență va obliga 

pârâta la suportarea pasivului societății debitoare DEKORA FACTOR DELIVERY SRL, cu sediul în Vaslui, str. 

Bucovinei, bl. 436, sc. B, et. 3, ap. 7, Jud. Vaslui, Cod unic de înregistrare 25096907, număr de ordine în registrul 

comerțului J37/62/2009, în sumă de 613.087,75 lei. 

În temeiul dispozițiilor art. 171 din Legea nr. 85/2014 sumele astfel încasate vor intra în averea debitoarei și vor fi 

destinate acoperirii pasivului, distribuirea urmând să se efectueze în conformitate cu art. 161 din Legea nr. 85/2014. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 

Admite cererea formulată de reclamantul SOLVENS SPRL cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, bl. 317, sc. B, 

parter, Jud. Vaslui, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DEKORA FACTOR DELIVERY SRL împotriva 

pârâtei Stroea Angela, domiciliat în Vaslui, str. Bucovinei, bl. 436, sc. B, et. 3, ap. 7, Jud. Vaslui, CNP 2500101374119. 

În temeiul art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență obligă 

pârâta Stroea Angela la suportarea pasivului societății debitoare DEKORA FACTOR DELIVERY SRL, cu sediul în 

Vaslui, str. Bucovinei, bl. 436, sc. B, et. 3, ap. 7, Jud. Vaslui, Cod unic de înregistrare 25096907, număr de ordine în 

registrul comerțului J37/62/2009, în sumă de 613.087,75 lei. 

În temeiul dispozițiilor art. 171 din Legea nr. 85/2014 sumele astfel încasate vor intra în averea debitoarei și vor fi 

destinate acoperirii pasivului, distribuirea urmând să se efectueze în conformitate cu art. 161 din Legea nr. 85/2014. 

Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamant privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vaslui, 

sub sancțiunea nulității. 

Pronunțată la data de 30.09.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 

Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 

Cătălina Darie               Ana-Maria Coșcotin 

 

2. Societatea CONSINT SA, cod unic de înregistrare: 2808488 

România, Tribunalul Vaslui, Secția Civilă 

Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 54 

Dosar 841/89/2011/a21 

Data 08.10.2020 

Comunicare 

sentință civilă nr. 148 

 emisă la 22.09.2020 

Se comunică, alăturat, copia sentinței civile nr. 148 din data de 22.09.2020, pronunțată în dosarul nr. 841/89/2011/a21, 

de Tribunalul Vaslui, Secția Civilă, privind debitorul SC Consint SA, cu sediul în mun. Bârlad, str. Vasile Lupu, nr. 56, 

nr.de ordine în registrul comerțului J37/116/1991, cod de identificare fiscală RO 2808488. 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

VM 

* 

Dosar nr. 841/89/2011/a21 

România, Tribunalul Vaslui, Civilă 

Sentința civilă nr. 148/F/2020 

Ședința publică de la 22 Septembrie 2020 

Instanța constituită din: 

Președinte Adina Alexandru 

Grefier Mona Gina Vrînceanu 

Pe rol pronunțarea cauzei faliment privind pe contestator BRD Groupe Societe Generale (și președinte comitet) și pe 

debitor SC Consint SA prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, creditori Inspectoratul de Stat în Construcții 

Vaslui-membru comitet, SC Quick Service SRL-membru comitet, având ca obiect contestație împotriva hotărârii 
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