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Sentinţa nr. 98/F/2022 
Şedinţa publică de la 08 Februarie 2022 

Completul compus din: 
Judecător sindic: Iren Varga 

Grefier: Simona Lupşe 
Pe rol fiind judecarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 
85/2014) a administratorului special Tomele Ioan, domiciliat în Oradea, str. Gh. Doja, nr. 117C, jud. Bihor al debitoarei 
SC Tiger Amira Com SRL, cu sediul în Oradea, str. Ovidiu Densuşeanu nr. 82, jud. Bihor, având CUI 5796116 şi 
J05/2263/1994, formulată de administrator judiciar consorţiul format din practicieni în insolvenţă Euroconsult IPURL 
cu sediul în Oradea, str. Tuberozelor nr. 17, ap. 6 B, jud., Bihor, cod de identificare fiscală RO 26557570, e-mail 
office@euroconsult.ro şi Casa de Insolvenţă Crişana IPURL cu sediul în Oradea, str. G. Enescu, nr.1, cam.5 
reprezentată de coordonator avocat Marinău Florin, CIF 28139875, nr. de înregistrare în RFO II-0528.  
La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.  
Procedura legal îndeplinită. 
Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc la data de 25.01.2022 de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, când s-a dispus amânarea pronunţării pentru data de 08.02.2022 când s-a pronunţat 
prezenta decizie.  

Judecătorul sindic 
Deliberând: 
Prin acțiunea înregistrată la data de 05.08.2021 reclamanta consorţiul format din Euroconsult SPRL şi Casa de 
Insolvenţă Crişana SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Tiger Amira Com SRL cu sediul în Oradea, 
str. Ovid Densuşianu, nr.82, jud. Bihor, CUI RO 5796116 în contradictoriu cu pârâtul Tomele Ioan a solicitat obligarea 
pârâtului la plata sumei de 24.040.731,29 lei reprezentând prejudiciu cauzat societății debitoare, urmând ca suma să 
intre în averea debitoarei şi va fi destinată acoperirii pasivului societăţii debitoare. 
Reclamanta arată că suma de 24.040.731,29 lei reprezintă prejudiciu cauzat ca urmare a nerecuperării creanțelor de la 
clienții societății debitoare, a lipsei stocurilor de marfă din locațiile Cluj Napoca și București și pentru nefinalizarea 
evaluării patrimoniului Tiger Amira Com SRL. 
1. Nerecuperarea creanțelor clienți ai societății Tiger Amira Com SRL- a cauzat un prejudiciu 6.378.834 lei 
Lichidatorul judiciar arată că în virtutea atribuțiilor stabilite de legea specială, prin notificarea de deschidere a 
procedurii de insolvență a solicitat administratorului societății predarea evidentelor contabile, a situațiilor clienți și a 
documentelor justificative, astfel încât să fie demarată inclusiv procedura stabilită de art. 58 alin 1 lit. 1) din Legea 
85/2014, în sarcina administratorului judiciar. (Anexa 1) 
După cum a arătat în Rapoartele de activitate întocmite și depuse la dosarul de insolvență, colaborarea dintre 
administratorul judiciar și administratorul special a fost una defectuoasă, acesta din urmă refuzând să transmită 
informații esențiale care serveau la derularea normală a procedurii, atât în interesul creditorilor cât și în interesul 
debitoarei. Nepredarea documentelor necesare efectuării Raportului de evaluare și imposibilitatea recuperării creanțelor 
în sold (având ca efect intervenirea termenului de prescripție), se datorează refuzului nejustificat al administratorului 
special de a furniza date esențiale efectuării acestor pași în procedură. 
Societatea debitoare, după deschiderea procedurii generale de insolvență, nu a pus la dispoziția administratorului 
judiciar situația clienților astfel cum reiese din evidența contabilă, decât în cursul lunii ianuarie 2021. Deși 
administratorul judiciar a efectuat demersuri în ceea ce privește recuperarea creanțelor pentru care termenul de 
prescripție legal nu a fost îndeplinit, informații și actele justificative sunt insuficiente pentru demararea unor acțiuni 
judiciare. Deși s-a revenit cu o serie de notificări prin care a solicitat ca administratorul special să predea aceste date, 
solicitările au rămas fără răspuns. 
Cu ocazia verificării debitorilor de recuperat, lichidatorul judiciar arată că a constatat numărul mare de clienți neîncasați 
respectiv o parte ca fiind radiați și o parte debitori prescriși dar care figurau în continuare în contabilitatea debitoarei. A 
procedat la notificarea societății debitoare pentru ca aceasta să indice demersurile pe care le-a efectuat pentru 
recuperarea creanțelor, dar nu a primit nici un răspuns. Arătă că aceste debite sunt în cuantum total de 8.219.755 lei. 
În continuare, administratorul judiciar a notificat debitorii care figurau în lista pusă la dispoziție de către administratorul 
special și al căror debit nu era prescris. O mică parte dintre aceștia au achitat iar pentru restul a solicitat 
administratorului special predarea documentelor justificative privind acele sume. Subliniază că potrivit art. 82 din 
Legea 85/2014 debitorul are obligația de a pune la dispoziția administratorului judiciar toate informațiile și documentele 
apreciate ca necesare cu privire la activitatea și averea sa". Nici de această dată societatea prin reprezentații săi nu s-au 
conformat prevederilor legale. 
Valoarea prejudiciului adus patrimoniului societății Tiger Amira Com prin omisiunea de a pune la dispoziția 
administratorului judiciar date şi informații ale soldului clienți, care să stea la baza demarării oricăror acțiuni este 
estimat la suma de 6.378.834 lei.  
Lichidatorul judiciar arată că din soldul sintetic al clienților s-au eliminat creanțele aflate în curs de recuperare în cadrul 
procedurii de insolvență sau clienții care au fost radiați de la ORC. 
2. Sustragerea stocurilor de marfă de sub controlul administratorului judiciar și neluarea măsurilor necesare conservării 
lor - prejudiciu estimat de 17.661.897 lei 
Ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței Tiger Amica Corn SRL, arată că a solicitat administratorului special 
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furnizarea informațiilor necesare în vederea realizării inventarului debitoarei. 
Rezultatele inventarierii, cu excepția stocurilor, au fost consemnate în procesul verbal de inventariere nr. 
1084/20.12.2019 trasând concluziile inventarierii parțiale având ca și anexe Liste de inventariere faptice primite în data 
de 04.12.2019 și în data de 05.12.2019. 
În cuprinsul Procesului verbal de inventar, comisia de inventar a specificat faptul că, listele cu inventarierea faptică a 
bunurilor debitoarei prezintă deficiențe semnificative atât ca fond cât şi ca formă și nu au fost prezentate listele de 
inventar cuprinzând toate elementele de activ din patrimoniul debitoarei, specificate în decizia de inventariere, motiv 
pentru care administratorul judiciar nu are o evidență clară a lipsurilor de inventar. Cu toate că a notificat debitoarea în 
nenumărate rânduri, demersurile au rămas fără rezultat. 
Lichidatorul judiciar solicită a se reține că nici până la acest moment societatea debitoare Tiger Amira Com SRL, nu a 
furnizat lista de inventar a stocurilor pe locații și nici datele necesare finalizării procesului de evaluare a acestora. 
Administratorul judiciar neștiind nici după doi ani de la data deschiderii procedurii locația exactă a bunurilor. 
Totodată, administratorul judiciar a luat cunoștință de faptul că în două locații din București, Valea Cascadelor, nr. 24, 
sector 6 respectiv, din Cluj Napoca, str. Beiușului, nr. 74, jud. Cluj, se află stocuri de marfă proprietatea Tiger Amira 
Corn SRL Cu privire la aceste stocuri de marfă subliniază că actualii proprietari al imobilelor i-au somat să elibereze 
spațiul în cauză, mai exact să procedeze la ridicarea mărfurilor depozitate, în caz contrar aceștia urmând a elibera 
spațiul pe cheltuiala Tiger Amira Corn SRL, iar stocurile casate. 
Astfel, arată că a notificat debitoarea în mai multe ocazii de obligativitatea acesteia de a transmite inventarul stocurilor 
depozitate la adresele sus indicate și să indice modalitatea concretă de ridicare a bunurilor Tiger Amira Corn SRL, dar 
nici de această dată societatea debitoare prin reprezentanții săi legali nu a dat curs solicitărilor. 
Reiese astfel că, administratorul special a realizat o administrare defectuoasă a patrimoniului debitoarei, sustrăgând 
stocurile de marfă de sub controlul administratorului judiciar, prin neluarea măsurilor necesare protejării și recuperării 
lor. Mai mult, văzând că nici până la data formulării prezentei nu i s-au pus la dispoziție informații suficiente pentru 
identificarea fără echivoc a stocurilor de marfă aparținând Tiger Amira Corn SRL, lichidatorul judiciar consideră că 
sunt întrunite condițiile pentru a prezuma că aceste bunuri fie nu mai există, fie sunt sustrase.  
Arată că în anul 2021 nu i-au fost comunicate nici un fel de situații de încasări și plăți, singurele informații financiare 
fiind culese de administratorul judiciar din extrasele bancare aferente contului unic de insolvență. 
Administratorul judiciar a adus la cunoștința instanței și a creditorilor toate aceste deficiențe privind gestionarea 
patrimoniului debitoarei de către administratorul judiciar iar cu ocazia ședinței Adunării Generală a Creditorilor din data 
de 24.02.2021 s-a hotărât aprobarea propunerii administratorul judiciar de formulare a acțiunii de antrenarea a 
răspunderii patrimoniale a administratorului special. 
Având în vederea Hotărârea adunării generale a creditorilor de mai sus, administratorul judiciar prin Adresa cu nr. 
57/05.03.2021, a notificat debitoarea Tiger Amira Com SRL, să predea documentele necesare într-un termen de 30 de 
zile, însă nu am primit nici un răspuns nici cu această ocazie. 
Valoarea prejudiciului estimat al stocurilor reprezintă valoarea mărfurilor conform Balanței contabile la data de 
31.12.2020. 
În concluzie, în opinia lichidatorului judiciar, sunt îndeplinite condițiile răspunderii personale a administratorului 
special pentru admiterea prezentei acțiuni. 
În drept sunt invocate dispozițiile art. 82, art. 84, art. 87, din Legea nr. 85/2014, coroborat cu art. 169 lit a, d şi e din 
Legea nr. 85/2014. 
În probațiune, s-au depus înscrisuri. 
Pârâtul legal citat nu s-a prezentat în instanță, nu a depus întâmpinare și nu a formulat apărări în cauză. 
Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic stabilește următoarele: 
Pârâtul Tomele Ioan a fost desemnat în data de 15.02.2019, prin procesul verbal încheiat în urma ședinței asociaților SC 
Tiger Amira Com SRL, în calitate de administrator special al societății debitoare (filele 75). 
Potrivit prevederilor art. 169 alin.1 lit. a, d şi e din Legea nr. 85/2014 (1) La cererea administratorului judiciar sau a 
lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, 
ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie 
suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane 
care au contribuit la starea de insolvenţă 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; 
……………………… 
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, 
atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă; 
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul 
acesteia;………………” 
Din înscrisurile depuse în probațiune instanța reține că după deschiderea procedurii generale de insolvență față de 
societatea debitoare SC Tiger Amira Com SRL cu sediul în Oradea, str. Ovid Densuşianu, nr.82, jud. Bihor, CUI RO 
5796116, dispusă prin Sentința nr.123/05.02.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr.1017/111/2018, 
administratorul judiciar prin adresa nr.100/14.02.2019 (fila 12 și urm.) a procedat la notificarea debitoarei prin 
administrator statutar Tomele Ioan, aducându-i la cunoștință obligațiile pe care le are în procedura de 
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observație/reorganizare, obligații prev. de Legea nr.85/2014. Totodată, i s-a solicitat administrator statutar ca în termen 
de 10 zile de la deschiderea procedurii, să pună la dispoziția administratorului judiciar actele prev. de art.67 alin.1 din 
Legea nr.85/2014. Astfel, s-a solicitat să fie prezentat în copie, următoarele acte: 
I. - actul constitutiv, certificatul de înmatriculare și certificatul fiscal; 
II. - balanța analitică a creditorilor societății 
III. - lista cu indicarea tuturor conturilor bancare a societății 
IV. – În vederea efectuării raportului cu cauzele și împrejurările care au dus la starea de încetare a plății: 
Bilanțurile contabile ai ultimelor 3 ani și balanțele contabile aferente 
- Raportările semestriale pentru ultimii 3 ani și balanțele contabile aferente – ultima raportare semestrială în special, 
- Ultimele 3 balanțe contabile încheiate de către biroul financiar contabil,  
- Fișele de cont aferente ultimei balanțe de verificare încheiate,  
- Ultimele declarații depuse de societate (CAS, șomaj, CASS, ultimul decont de TVA, ultima declarație privind 
obligațiile la bugetul de stat, declarația impozitul pe profit aferent anului precedent, declarații impozite și taxe locale 
anuale eferente ultimilor 3 ani). 
- Ultimele acte de control;  
- Statele de plată de la începutul anului financiar, 
- Declarație scrisă a membrilor conducerii executive care să cuprindă părerea proprie referitoare la cauzele și 
împrejurările care au dus la starea de încetare a plăților societății cu specificația exactă a perioadei în care s-au aflat la 
conducerea efectivă a societății; 
V. În vederea efectuării inventarului patrimoniului SC Tiger Amira Com SRL;  
- balanța analitică a imobilizărilor corporale și a stocurilor, 
- ultimul proces verbal privind inventarierea patrimoniului și listele de inventar aferente, 
- lista cu numărul de gestiuni și bunurile aferente fiecăreia,  
- lista cu numele gestionarilor de pe fiecare gestiune și datele personale ale fiecăruia  
- lista cu propuneri nominale privind persoanele care vor participa la efectuarea inventarului,  
- fișele de magazie ale documentelor cu regim special,  
VI. În vederea efectuării analizei juridice: 
- listă cu situația litigiilor pe rol, 
- situația debitorilor (nume, adresă, sumă, temeiul creanței, mențiuni unde nu se prevăd în contract expres penalități, se 
va calcula dobânda legală). Se vor anexa, de asemenea toate documentele justificative (contracte, facturi) care fac 
posibilă urmărirea debitorilor. 
VII. În scopul îndeplinirii atribuțiilor prev. de art.57 din Legea nr.85/2014: 
- lista cu situația contractelor în derulare pe latură de producție (contractant, obiectul contractului, valoarea contractului, 
termen de livrare, modalitate de plată) 
- listă cu situația celorlalte contracte în derulare (închirieri, vânzare – cumpărare cu clauză de rezervă a proprietății) 
- situația contractelor de vânzare – cumpărare încheiate de societate (ca vânzător), în cei 3 ani anteriori deschiderii 
procedurii prev. de Legea nr.85/2014. 
VIII. Situația imobilelor din patrimoniul SC Tiger Amira Com SRL prin predarea tuturor extraselor CF actualizate în 
original, 
IX. Situația obligațiilor restante ale societății către angajați. 
Solicitării administratorului judiciar, nu i s-a răspuns, după cum nu i s-a răspuns nici una dintre adresele și notificările 
ulterioare, sens în care administratorul judiciar a depus în probațiune următoarele adrese și notificări transmise societății 
debitoare cu mențiunea în atenția administratorului special Tomele Ioan, astfel:  
Prin adresele cu nr.1056/03.12.2019 (fila 25), nr.1079/18.12.2019 (fila 26), nr.36/10.02.2020 administratorul judiciar a 
solicitat administratorului special să-i pună la dispoziție lista informațiilor solicitate și neprimite respectiv:  
Situația creanțelor de recuperat născute anterior deschiderii procedurii, 
Fișe cont pentru clienți de la deschiderea procedurii, 
Liste de inventar faptice, semnate pentru stocuri și pentru clădiri,  
Toată documentația necesară evaluării imobilelor deținute,  
Situația săptămânală cu toate operațiunile efectuate (încasări și plăți). 
 Administratorul special, pârâtul Tomele Ioan nu a răspuns solicitării administratorului judiciar, nu a comunicat 
documentele financiar contabile și nici lista creditorilor din cursul procedurii. 
Prin adresa nr.229/25.09.2020 (fila 41) reclamanta i-a adus la cunoștință debitoarei prin administrator special, pârât în 
prezenta cauză, deschiderea procedurii generale de insolvență față de societățile Madera Mob SRL (dosar 
nr.719/111/2020) și Rotiemme Impex SRL (dosar nr.3927/111/2019) și i s-a solicitat să pună la dispoziția 
administratorului judiciar: 
- fișele partener pentru cele două societăți, astfel cum acestea sunt înregistrate în contabilitatea Tiger Amira SRL,  
- toate contractele intervenite între Tiger Amira Com SRL pe de o parte și Madera Mob SRL respectiv Rotiemme Impex 
SRL pe de altă parte, precum și orice alt contract /tranzacție/înțelegere tripartită existentă; 
- toate documentele Primare privind relațiile Tiger Amira Com SRL cu cele două părți, 
- orice alte informații privind relațiile existente între Tiger Amira Com SRL pe de o parte și Madera Mob SRL respectiv 
Rotiemme Impex SRL pe de altă parte.  
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Pârâtul Tomele Ioan nu a răspuns în niciun fel solicitării administratorului judiciar. 
Prin adresa nr.229/27.10.2020 (fila 43), reclamanta i-a solicitat debitoarei prin administrator special, pârât în prezenta 
cauză, lista de inventar a stocurilor Tiger Amira Com SRL precum și toate datele necesare finalizării procesului de 
evaluare a bunurilor. Totodată, s-a solicitat să procedeze la eliberarea imobilelor din Cluj Napoca bd. Muncii, nr.18, 
înscrise în CF nr.251291 Cluj-Napoca, nr.cad.7668/2 și 7668/2-C1, respectiv CF 251440, nr. cad 7667/1/5, valorificate 
în cadrul procedurii de insolvență și s-a solicitat să se comunice de urgență, locațiile în care se mai găsesc stocuri de 
marfă aparținând Tiger Amira Com SRL precum și dacă în spațiile pentru care s-au început demersurile de valorificare 
mai există alte bunuri/documente aflate în proprietatea Tiger Amira Com SRL sau ale altor persoane fizice sau juridice. 
Prin adresa nr.295/10.11.2020 (fila 49) în lipsa vreunui răspuns din partea pârâtului, s-a revenit supra solicitării 
anterioare și s-a mai cerut ca pârâtul să comunice și situația clienților în sold, pentru a demara procedura legală de 
încasare a debitelor precum și situația încasărilor și plăților aferente lunilor septembrie și octombrie 2020. 
Întrucât li s-a comunicat situația clienților Tiger Amira Com SRL, prin adresa nr.314/24.11.2020 (fila 52) reclamanta i-
a solicitat debitoarei prin administrator special, pârât în prezenta cauză, să i se comunice orice document 
juridic/economic din care să rezulte întreruperea termenului de prescripție (somație, notificare, acord, recunoaștere 
debit). Pârâtului i s-a adus la cunoștință că într-un procent semnificativ pentru majoritatea sumelor de recuperat de la 
clienți s-a depășit termenul legal de prescripție. De asemenea, pentru restul debitorilor a căror sume figurează în 
contabilitatea debitoarei și pentru care încă nu s-a împlinit termenul de prescripție respectiv, facturile aferente anilor 
2018 – 2019, s-a solicitat să le fie comunicat, pentru a se efectua demersurile necesare pentu recuperarea creanțelor în 
temeiul dispozițiilor art.58 lit.1) din Legea nr.85/2014.  
Pârâtul Tomele Ioan nu a răspuns în niciun fel solicitării administratorului judiciar. 
În data de 26.01.2021 (fila 63) prin adresa nr.19. reclamanta a revenit asupra celor solicitate prin adresele sus 
menționate, solicitând debitoarei prin administrator special, pârâtul din prezenta cauză să îi comunice: 
lista de inventar și locația exactă a bunurilor,  
lista de inventar faptic pentru stocuri și utilaje,  
 - situația partenerilor de afaceri ai societății Tiger Amira Com SRL, inclusiv operațiunile derulate cu aceștia, de la data 
deschiderii procedurii insolvenței, 
- comunicarea unei situații a tuturor vehiculelor aflate în patrimoniul Tiger Amira Com SRL de la data deschiderii 
procedurii insolvenței, 
- dacă în spațiile pentru care s-au început demersurile de valorificare mai există alte bunuri/documente aflate în 
proprietatea Tiger Amira Com SRL sau ale altor persoane fizice sau juridice, 
- eliberarea de îndată a tuturor spațiilor pentru care s-au început demersurile de valorificare;  
- comunicarea demersurilor realizate de societate pentru recuperarea creanțelor în sold până la data de 31.12.2020 (data 
predării listei clienților în sold către administratorul judiciar), 
balanțe lunare de la data deschiderii procedurii insolvenței, 
statele de plată lunare de la data deschiderii procedurii insolvenței,  
Pârâtul Tomele Ioan nici de data aceasta nu a răspuns solicitării administratorului judiciar. 
 Prin adresa nr.19/26.01.2021 administratorul judiciar a reiterat cele solicitate prin adresele nr.11/15.01.2021, 
335/11.12.2020, 320/04.12.2020, 295/10.11.2020, 314/24.11.2020, 276/03.11.2020, 261/27.10.2020, 36/10.02.2020 în 
sensul: 
 - de a i se preda lista de inventar a stocurilor Tiger Amira Com SRL, locația bunurilor precum și toate datele necesare 
finalizării procesului de evaluare a acestora.  
- de a i se preda lista de inventar faptic pentru stocuri și utilaje,  
- de a i se preda situația partenerilor de afaceri ai societății Tiger Amira Com SRL, inclusiv operațiunile derulate cu 
aceștia, de la data deschiderii procedurii insolvenței, 
- comunicarea unei situații a tuturor vehiculelor aflate în patrimoniul Tiger Amira Com SRL de la data deschiderii 
procedurii insolvenței, 
 - dacă în spațiile pentru care s-au început demersurile de valorificare mai există alte bunuri/documente aflate în 
proprietatea Tiger Amira Com SRL sau ale altor persoane fizice sau juridice, 
- eliberarea de îndată a tuturor spațiilor pentru care s-au început demersurile de valorificare;  
- comunicarea demersurilor realizate de societate pentru recuperarea creanțelor în sold până la data de 31.12.2020 (data 
predării listei clienților în sold către administratorul judiciar), 
balanțe lunare de la data deschiderii procedurii insolvenței, 
statele de plată lunare de la data deschiderii procedurii insolvenței,  
Pârâtul Tomele Ioan nu a răspuns în niciun fel solicitării administratorului judiciar. 
Prin adresa nr.180/11.05.2021 (filele 66), s-a solicitat debitoarei prin administrator special să predea documentele și 
informațiile necesare finalizării analizei care stă la baza raportului de evaluare a bunurilor societății debitoare respectiv: 
lista stocurilor în format electronic pe locații, 
- o declarație pe proprie răspundere, cu stocurile fără mișcare pe ultimele 360 de zile anterioare datei de referință 
precum și o declarație cu stocurile degradate, 
- actele mijloacelor auto acre nu au fost puse la dispoziția evaluatorului  
- o situație a activelor intangibile de natură creanțe, investiții în curs, operațiuni în curs de calificare, credite intragrup, 
imobilizări financiare, cheltuieli în avans, 
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- situația detaliată a creanțelor pe vechimi, 
Totodată, având în vedere realizarea supravegherii financiare și a raportării modului de administrare și gestionare a 
activității, s-a solicitat: 
 justificarea soldului de casă la data de 31.12.2020 în sumă de 672.953 lei, 
Clienți – acte Primare de natura facturi și contracte pentru clienți 
Statele de plată aferente perioadei februarie 2019 – martie 2021, 
Balanțe lunare ianuarie – martie 2021, 
Situația creanțelor și a datoriilor curente la 31.03.2021,  
Balanța finală la 31.12.2020 și bilanțul aferent, 
Pârâtul Tomele Ioan nu a răspuns în niciun fel solicitării administratorului judiciar. 
Prin adresa nr.234/14.07.2021 (filele 69), s-a solicitat debitoarei prin administrator special să predea documentele și 
informațiile necesare finalizării analizei care stă la baza raportului de evaluare a bunurilor societății debitoare respectiv: 
lista stocurilor în format electronic pe locații, 
- o declarație pe proprie răspundere, cu stocurile fără mișcare pe ultimele 360 de zile anterioare datei de referință 
precum și o declarație cu stocurile degradate, 
- actele mijloacelor auto care nu au fost puse la dispoziția evaluatorului  
 - o situație a activelor intangibile de natură creanțe, investiții în curs, operațiuni în curs de calificare, credite intragrup, 
imobilizări financiare, cheltuieli în avans, 
 - situația detaliată a creanțelor pe vechimi, 
Totodată, având în vedere realizarea supravegherii financiare și a raportării modului de administrare și gestionare a 
activității, s-a solicitat: 
Justificarea soldului de casă la data de 31.12.2020 în sumă de 672.953 lei, 
Clienți – acte Primare de natura facturi și contracte pentru clienți 
Statele de plată aferente perioadei februarie 2019 – martie 2021, 
Balanțe lunare ianuarie – martie 2021, 
Situația creanțelor și a datoriilor curente la 31.03.2021,  
Balanța finală la 31.12.2020 și bilanțul aferent, 
Totodată, i s-a adus la cunoștință faptul că în incinta imobilului din București, Valea Cascadelor, nr.24, sector 6 există 
bunuri proprietatea debitoarei și se solicită ridicarea acestora sens în care s-a solicitat pârâtului ca să transmită 
inventarul stocurilor depozitate la adresa menționată și să le fie transmisă propuneri privind modalitatea concretă de 
ridicare a bunurilor. 
Privind imobilul din Cluj Napoca, str. Beiușului, nr.74, jud. Cluj s-a stabilit că eliberarea spațului se va realiza până la 
data de 31.07.2021. Întrucât pârâtul nu a dat curs solicitării, administratorului judiciar a solicitat să i se transmită 
inventarul stocurilor depozitate la adresa menționată precum și propuneri privind modalitatea concretă de ridicare a 
bunurilor. 
Administratorul judiciar a întocmit tabelul preliminar actualizat VI, tabel în care creditorii au fost acceptați cu suma de 
90.425.811,33 lei din suma solicitată de 1.452.306.791 lei, tabel depus la dosarul de fond în data de 15.12.2021 (fila 
247 vol. 12). Ulterior s-a întocmit tabelul suplimentar de creanțe, tabel în care creditorii au fost acceptați cu suma de 
4.107.052,27 lei din suma totală solicitată de 687.141.888,58 lei, tabel depus la dosarul de fond în data de 15.12.2021 
(fila 345 vol. 12). 
Prin Sentința nr.1173/07.12.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor s-au admis cererile formulate de administratorul 
judiciar și de către creditoarea Municipiul Oradea și s-a dispus deschiderea procedurii falimentului față de societatea 
debitoare. 
 În ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 24.02.2021 creditorii au hotărât formularea de către 
administratorul judiciar a unei cereri de antrenare a răspunderii personale al administratorului special, pârât în prezenta 
cauză, pentru nepredarea documentelor societății. Acest fapt a fost comunicat și pârâtului Tomele Ioan, prin adresa 
nr.57/05.03.2021 (fila 9 și urm) solicitându-i ca în termen de 30 de zile de la primirea adresei să predea următoarele 
documente: 
Lista de inventariere la stocuri, utilaje și mijloace auto la data de 31.12.2020,  
Lista detaliată a stocurilor, pe cantități în mișcare – ultimele 3 luni, 
Justificarea soldului de casă la data de 31.12.2020 în cuantum de 672.953 lei,  
Statele de plată aferente perioadei febr.2019 – ianuarie 2020,  
 - Situațiile economico-financiare la ianuarie 2021 (situația încasărilor și plăților, balanța lunară, situația creanțelor și a 
datoriilor curente). 
Nici de data aceasta pârâtul nu a răspuns solicitărilor.  
Față de cele prezentate mai sus, instanța constată că administratorul societății debitoare, Tomele Ioan, se face vinovat de 
faptele prevăzute de art.138 lit. a) d) şi e) din Legea 85/2006, fiind întrunite cumulativ condițiile antrenării răspunderii 
civile delictuale a pârâtului respectiv: prejudiciul creditorilor, fapta ilicită, raportul de cauzalitate și culpa (vinovăția). 
În concluzie, sunt îndeplinite condițiile răspunderii personale a administratorului special pârât în prezenta cauză, pentru 
admiterea prezentei acțiuni, respectiv: 
• existența unei fapte ilicite prin faptul că, administratorul special al debitoarei nu a pus la dispoziția administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar documentele solicitate deși așa cum s-a probat (notificări/adrese) acesta a fost înștiințat, 
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aducându-se prin aceasta o atingere creditorilor societății; Adresele/notificările au fost transmise administratorul 
special, pârâtul a luat cunoștință de obligația de predare ce-i incumbă. O atare obligație este instituită în mod expres în 
sarcina administratorilor prin art. 72 și art. 73 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 31/1990, care statuează că administratorii sunt 
solidar răspunzători față de societate și de stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun; 
• vinovăția administratorului există motivat de împrejurarea că lui îi incumbă obligația legală de a ține contabilitatea 
conform legii și el este persoana răspunzătoare față de societate pentru corecta lor ținere, potrivit art. 73 din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și a art. 10 din Legea nr. 82/1991, republicată, iar neținerea 
contabilității îi este imputabilă. Prin faptul că pârâtul în calitate de administrator statutar nu a pus la dispoziția 
administratorului judiciar actele și documentele din contabilitate, solicitate este evident că acesta nu și-a respectat 
obligațiile legale. 
Vinovăția pârâtului se manifestă sub forma intenției directe, scopul fiind acela de a folosi în interes propriu sau al altei 
persoane bunurile societății, respectiv de a ascunde efectuarea sau neefectuarea anumitor înregistrări contabile. 
Administratorul statutar, în speță pârâtul este răspunzător pentru corecta ținere a registrelor contabile conform art. 73 lit. 
c din Legea 31/1990 republicată și există prezumția că pârâtul a folosit bunurile persoanei juridice în interes personal.  
Toate actele efectuate/săvârșite de către pârât prin intermediul cărora acesta a contribuit"; la ajungerea persoanei 
juridice în stare de insolvență - indiferent dacă aceste reprezintă o cauză directă a prejudiciului sau doar o condiție prilej 
pentru săvârșirea faptei ilicite, conduc la aplicarea art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006, aceasta cu atât mai mult cu cât 
termenul prevăzut în textul legii este de contribui"; și nu cel de a cauza"; (starea de insolvență). Faptele arătate 
demonstrează că contabilitatea nu a fost ținută în conformitate cu legea, așa cum este definită în Legea 82/1991 a 
contabilității Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și 
controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor juridice 
și fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea 
informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, 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. ... Art. 6. - (1) 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. (2) 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... Art. 11. - (1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 
revine administratorului, ... Art. 12. - Deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar și alte 
drepturi și obligații, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt 
interzise.” 
• legătura de cauzalitate și prejudiciul creditorilor este evidentă, deoarece atâta timp cât administratorul judiciar nu 
cunoaște toate aspectele din contabilitate din lipsa de comunicare cu reprezentanții debitoarei, nu poate cunoaște nici 
care este gradul de îndatorare pe care persoana juridică îl poate suporta, fără să-i fie periclitată buna funcționare; pe de 
altă parte, este de necontestat că lipsa/neținerea lor corect a evidențelor societății debitoare a cauzat starea de insolvență. 
Condiția existentei legăturii de cauzalitate între faptele ilicite (nepredarea listei clienților neîncasați, a bunurilor 
societății debitoare ) și prejudiciul rezultă din exprimarea folosita de legiuitor la cererea administratorului judiciar sau a 
lichidatorului judiciar ....de orice persoana care a contribuit la starea de insolventa a debitorului prin una din 
următoarele fapte”” (art. 169 alin 1 teza finala din Legea 85/2014)”. Ea nu trebuie înţeleasă ca un raport direct dintre 
cele doua, fiind suficient ca fapta ilicita sa se înscrie în ansamblul cauzal care a determinat în final producerea 
prejudiciului. Admiterea soluţiei contrare ar duce la reținerea exclusivă a faptei proxime sau a celei adecvate, ceea ce ar 
fi contrar situaţiei în care se desfăşoară lanțul cauzal. 
 Noțiunea de bun trebuie interpretată în sens larg, incluzându-se aici orice obiect cu valoare economică. În cazul în care 
acestea ar fi fost identificate și ar fi putut fi valorificate din fondurile obținute s-ar fi putut putu acoperi din pasivul 
debitoarei, concluzia fiind că pârâtul a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu.  
 Pârâtul nu s-a prezentat în instanță, nu a formulat apărări, a manifestat o atitudine de pasivitate pe tot parcursul 
procesului civil.  
Pentru motivele arătate, instanţa va admite acțiunea formulată de reclamanta consorţiul format din Euroconsult SPRL şi 
Casa de Insolvenţă Crişana SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Tiger Amira Com SRL cu sediul în 
Oradea, str. Ovid Densuşianu, nr.82, jud. Bihor, CUI RO 5796116 în contradictoriu cu pârâtul Tomele Ioan și în 
consecință va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 24.040.731,29 lei, urmând ca suma depusă, potrivit art. 
171 din Legea nr. 85/2014, să intre în averea debitoarei şi va fi destinată acoperirii pasivului societăţii debitoare SC 
Tiger Amira Com SRL cu sediul în Oradea, str. Ovid Densuşianu, nr.82, jud. Bihor, CUI RO 5796116. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite acțiunea formulată de reclamanta consorţiul format din Euroconsult SPRL cu sediul în Oradea, str. Tuberozelor, 
nr.17, ap.6B, jud. Bihor şi Casa de Insolvenţă Crişana SPRL cu sediul în Oradea, str. G.Enescu, nr.1, cam.5 parter în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Tiger Amira Com SRL cu sediul în Oradea, str. Ovid Densuşianu, nr.82, 
jud. Bihor, CUI RO 5796116 în contradictoriu cu pârâtul Tomele Ioan CNP 1691228054682 domiciliat în Oradea, str. 
Gheorghe Doja, nr.117C, jud. Bihor și în consecință: 
Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 24.040.731,29 lei, urmând ca suma depusă, potrivit art. 171 din 
Legea nr. 85/2014, să intre în averea debitoarei şi va fi destinată acoperirii pasivului societăţii debitoare SC Tiger Amira 
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Com SRL cu sediul în Oradea, str. Ovid Densuşianu, nr.82, jud. Bihor, CUI RO 5796116. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicare în BPI. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul 
Bihor – Secţia a II-a civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 08.02.2022. 
Judecător sindic,           Grefier, 
Iren Varga                                 Simona Lupşe 
Red. jud. Iren Varga 
21.02.2022 
Tehn. Lupşe S – 6 ex 
4 com +1 BPI 
1.Euroconsult SPRL cu sediul în Oradea, str. Tuberozelor, nr.17, ap.6B, jud. Bihor  
2.Casa de Insolvenţă Crişana SPRL cu sediul în Oradea, str. G. Enescu, nr.1, cam.5 parter  
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Tiger Amira Com SRL cu sediul în Oradea, str. Ovid Densuşianu, 
nr.82, jud. Bihor, CUI RO 5796116.  
3.Pârât - Tomele Ioan domiciliat în Oradea, str. Gheorghe Doja, nr.117C, jud. Bihor.  
 
Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CRETUR SRL, cod unic de înregistrare: 13931744 
Tribunalul Brasov 
Secția a II a Civilă  
Debitor: CRETUR S.R.L 
dosar nr. 13199/62/2012 
termen: 14.03.2022 
CI2 

Proces verbal nr. 80 
privind licitațiile organizate pentru vânzarea imobilului aparținând debitoarei 

Nr. iesire: 69/12.01.2022 
Încheiat astăzi 12.01.2022 la sediul profesional al lichidatorului judiciar DM INSOLV CONSULT IPURL din 
București, bdul. Theodor Pallady nr. 3, bloc X1, scara A, ap. 20, sector 3. 
Subsemnatul Dumitriu Mircea Emil, practician în insolvență, reprezentant al întreprinderii profesionale unipersonale de 
insolvență cu răspundere limitată DM INSOLV CONSULT IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
CRETUR SRL, cu sediul social în Brasov, bdul. Muncii nr. 12, bloc E17, ap. 19, județul Brasov, înregistrat la Registrul 
Comerțului la nr. J08/661/2001, CUI 13931744, consemnăm următoarele în legătură cu ședințele de licitație publică cu 
strigare organizate pentru vânzarea bunului imobil al debitoarei: 
- la ședințele de licitație publica cu strigare organizate în datele de 10.01.2022 și 12.01.2022, în fiecare zi de la 
orele 12,00, la sediul lichidatorului judiciar nu s-a prezentat nici un ofertant și nu au fost depuse oferte scrise de 
cumpărare a bunului, transmise prin mijloacele de comunicare la distanță – poștă, poștă electronică, fax. 
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar, care va fi depus la dosarul cauzei și 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

Lichidator judiciar, 
DM Insolv Consult IPURL 

Practician în insolvență, 
avocat Dumitriu Mircea Emil 

 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CERCEL IMPLY SRL, cod unic de înregistrare: 3588062 
România 
Tribunalul București 
Splaiul Independenței nr. 319 L, Cladirea B, sector 6 
București 
Secția a VII-A Civilă 
Dosar nr. 4594/3/2021 

Comunicare 
Încheiere civilă   sentință civilă nr. 277   decizie civilă   alte documente  

Nr. emisă la: ziuă 21 luna 02 anul 2022 
Către,  
CREDITOR 
1. ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE GIURGIU IN NUMELE DIRECTIEI GENERALE 
REGIONALE A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI-GIURGIU, SOS.BUCURESTI, nr. 12, Județ GIURGIU 
DEBITOR 
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