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-Ordinea de zi este: 

1. aprobarea Raport lunar de activitate al lichidatorului judiciar provizoriu pentru luna ianuarie 2023. 

2.confirmarea lichidatorului judiciar C.I.I.Bizdrigheanu Lola. 

Creditorii au luat act de materialele puse în discutie. 

Creditorul AJFP Ialomița, creditor bugetar ce detine 67,25 % din masa credala a debitoarei votează aprobarea Raport 

activitate pentru luna ianuarie 2023 al lichidatorului judiciar și confirma lichidatorul judiciar C.I.I.Bizdrigheanu Lola. 

Creditorul B.C.R. SA  București ce detine 32,75% din masa credala a debitoarei votează aprobarea Raport activitate 

pentru luna ianuarie 2023 al lichidatorului judiciar și confirma lichidatorul judiciar C.I.I.Bizdrigheanu cu un onorariu 

fix de 500 lei lunar plus 1% din sumele distribuite creditorilor. 

Se hotaraste: se aproba raport activitate luna ianuarie 2023 și se confirma lichidatorul judiciar C.I.I.Bizdrigheanu Lola.  

Prezentul proces- verbal a fost încheiat în 5 ( cinci) exemplare astăzi 26.01.2023 

(cate 1 exemplar pentru: creditorii A.J.F.P.Ialomita și B.C.R.S.A. București, un exemplar spre a fi depus la dosarul 

cauzei, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar,1 exemplar pentru publicare în B.P.I. 

Nr.23/26.01.2023 

Lichidator judiciar C.I.I. Bizdrigheanu Lola 

 

Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea E 85 IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6298772 

România 

Tribunalul Neamț 

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

Piatra Neamț, B-dul Republicii nr. 16 

Județul Neamț 

Dosar nr. 4461/103/2012 

Comunicare sentința civilă nr. 380/F 

emisă la: ziua 27, luna 01, anul 2023 

Către, 

Creditor 

1. Ara Excavatoare SA-com. Glina, Cățelu, str. Libertății, nr. 60-cam. 1, județ Ilfov 

2. Motero SRL-Roman, str. Tirului, nr. 3, județ Neamț 

3. Motero SRL-prin administrator judiciar Manager Cont SPRL-Roman, str. Cuza Vodă, bl. 23, ap. 11, județ Neamț 

4. Municipiul Roman-Roman, Pța Roman Vodă, nr. 1, județ Neamț 

5. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț-Piatra Neamț, Bd. Traian, nr. 19 bis, județ Neamț 

6. Administrația Fondului pentru Mediu-sector 6, București, Splaul Independenței, nr. 294, bl. corp A 

7. AN Apele Române-Administrația Bazinală Siret Bacău-Piatra Neamț, Bd. Dacia, nr. 5A, județ Neamț 

8. Asiri Internațional SRL-prin lichidator judiciar Euroinsolv SPRL-Piatra Neamț, județ Neamț 

9. B.R.D. GSG SA-Suc. Roman-Roman, str. Rahovei, bl. 3, et. parter, județ Neamț 

10. BRD Sogelease IFN SA-sector 1, București, Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, bl. Turn BRD, et. 12 

11. Investcapital Malta Ltd-la av. Maria Catalin, Kruk România SRL-sector 4, București, Intrarea Nestorei, nr. 1, sc. 

subsol, et. 7, 9-11, ap. parter 

12. Marfin Leasing IFN SA-București, 

13. Mondosilva SRL-prin lichidator judiciar Moldoinsolv SPRL-Piatra Neamț, str. Privighetorii, nr. 10, bl. B8, et. 

parter, ap. 24, județ Neamț 

14. Municipiul Roman-Roman, Pța Roman Vodă, nr. 1, județ Neamț 

15. Municipiul Roman-prin Primar-Roman, Pța Roman-Vodă, nr. 1, județ Neamț 

16. Porsche Leasing România IFN SA + Porsche Broker de Asigurare SRL-Voluntari, Șos. Pipera-Tunari, nr. 2, județ 

Ilfov 

17. Porsche Leasing România IFN SA + Porsche Broker de Asigurare SRL-sector 5, București, sediu procesual ales str. 

prof. dr. Victor Babeș, nr. 3 

18. SC Antrepriza de Lucrări și Poduri SA Iași-Iași, str. Sergent Grigore Ioan, nr. 10, județ Iași 

19. SC Asiri Internațional SRL-prin lichidator judiciar Euroinsolv SPRL-Piatra Neamț, str. Durăului, nr. 13, ap. 138, 

județ Neamț 

20. SC Darcons SRL-Cordun, str. Vasile Alecsandri, județ Neamț 

21. SC Drupo Neamț SA-Piatra Neamț, str. Arcului, nr. 6, județ Neamț 

22. SC Emberon SRL-prin lichidator judiciar Centrul de Expertiză în Insolvență SPRL-Iași, str. Sf. Lazăr, bl. Peneș 

Curcanu, nr. 4, bl., et. 1, județ Iași 

23. SC Gam Ro Import Export SRL-Tg. Mureș, Bd. 1848, nr. 16, județ Mureș 

24. SC Genco 93 SA-sector 1, București, Bd. Bucureștii Noi, nr. 121 

25. SC Ilba Grup SA-Bacău, Calea Romanului, nr. 5, județ Bacău 

26. SC Impuls Leasing România IFN SA-sector 2, București, str. Luigi Galvani, nr. 61-63 

27. SC Impuls Leasing România IFN SA-sector 5, București, sediu procesual ales str. prof. dr.Victor Babeș, nr. 3 
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28. SC Mamvri Impex SRL-Roman, str. Rahovei, bl. 3, sc. B, et. 4, ap. 51, județ Neamț 

29. SC Marfin Leasing IFN SA (România)SA-sector 1, București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 90-92 

30. SC Nordconstruct Invest SRL-prin lichidator judiciar Intercom Management SPRL-sector 6, București, str. Virtuții, 

nr. 17, bl. G3, sc. 1, ap. 45 

31. SC Publiserv SRL-Piatra Neamț, str. Muncii, nr. 3, județ Neamț 

32. SC Publiserv SRL-prin administrator judiciar Euroinsolv SPRL-Piatra Neamț, str. Durăului, nr. 13, județ Neamț 

33. SC Raiffeisen Leasing IFN SA-sector 2, București, Șos. Pipera, nr. 42, et. 1A și 2 

34. SC Rossal SRL-Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 119, județ Neamț 

35. SC Shotbșast SRL-Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 265, județ Neamț 

36. VB Leasing România IFN SA + VBL Broker de Asigurare SRL-sector 1, București, Șos. București-Ploiești, nr. 19-21 

37. VB Leasing România IFN SA + VBL Broker de Asigurare SRL-sector 5, București, sediu procesual ales str. prof. 

dr. Victor Babeș, nr. 3 

Creditor-Comitetul creditorilor 

38. B.R.D. GSG SA-Suc. Roman-Președinte-Roman, str. Rahovei, bl. 3, ap. parter, județ Neamț 

Debitor 

39. SC E 85 Impex SRL-Roman, str. Tirului, nr. 3, județ Neamț 

Lichidator 

40. Manager Cont SPRL-Roman, str. Cuza Vodă, bl. 23, ap. 11, județ Neamț 

Pârât 

41. Ursărescu (Botescu) I. Alexandrina Patricia-Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 68, județ Neamț 

42. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț – Cuza Vodă, nr. 24 – 26, jud. Neamț 

Se comunică, alăturat, copia Sentinței civile nr. 380/F din 25.10.2022, pronunțată în dosarul nr. 4461/103/2012 de 

Tribunalul Neamț, Secția a II – Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe debitorul E 85 Impex SRL, cu 

sediul în Roman, str. Tirului nr. 3, județul Neamț, având număr de ordine în registrul comerțului J27/1713/1994, CUI 

6298772. 

Parafa președintelui instanței,               Grefier, 

* 

România 

Tribunalul Neamț 

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

Dosar nr. 4461/103/2012 Legea nr. 85/2006 

Sentința civilă nr. 380/F 

Ședința publică din 25.10.2022 

Instanța constituită din: 

Președinte – Cătălin Serghei – Judecător 

Grefier – Iuliana Crăescu 

Pe rol se află soluționarea cererii privind pe debitorul E 85 Impex SRL, cu sediul în Roman, str. Tirului nr. 3, județul 

Neamț, având număr de ordine în registrul comerțului J27/1713/1994, CUI 6298772 și a cererii de atragere a 

răspunderii personale patrimoniale formulată de lichidatorul judiciar Manager Cont S.P.R.L., cu sediul în Roman, str. 

Cuza Vodă, bl. 23, ap. 11, județul Neamț, în contradictoriu cu pârâta Ursărescu (Botescu) Alexandrina Patricia, CNP 

2620813054718, cu domiciliul în Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 68, județul Neamț. 

La apelul nominal, făcut în ședință publică, a răspuns consilier juridic Surdu Ionuț Cristian pentru creditorul 

Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, cu delegație depusă la fila 

35, lipsă fiind celelalte părți. 

Procedura de citare legal îndeplinită. 

După referatul grefierului, 

Instanța constată depus la dosar, de către lichidatorul judiciar Manager Cont S.P.R.L. raport de activitate prin care se 

solicită acordarea unui termen pentru continuarea procedurii de vânzare a bunurilor rămase în averea debitoarei. 

Instanța, pentru continuarea procedurii de lichidare va acorda termen de judecată la data de 31.01.2023, ora 12,00 și 

reține în pronunțare cererea formulată de lichidatorul judiciar Manager Cont S.P.R.L. de atragere a răspunderii 

personale patrimoniale împotriva pârâtei Ursărescu (Botescu) Alexandrina Patricia, după care, 

Tribunalul,  

Judecătorul-sindic, 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 08.07.2015, sub nr. 4461/103/2012/a2 lichidatorul judiciar 

Manager Cont S.P.R.L. a solicitat obligarea pârâtei Ursărescu Alexandrina-Patricia la suportarea unei părți din pasivul 

societății debitoare E 85 Impex SRL Roman, în cuantum de 7.437.965 lei. 

În motivarea cererii lichidatorul judiciar a arătat că, astfel cum rezultă din raportul asupra cauzelor și împrejurărilor ce 

au dus la apariția insolvenței debitorului E 85 Impex SRL, răspunzător de ajungerea societății în stare de insolvență se 

face Ursărescu Alexandrina-Patricia, în calitate de fost administrator statutar, care a cauzat starea de insolvență prin 

săvârșirea faptei prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a din Legea 85/2006. 

Inexistența stocurilor ca rezultat al inventarierii anuale, este rezultatul conducerii defectuoase a activității încă din anii 

2009 și 2010, când valoarea stocurilor a fost diminuată cu consumurile neeconomicoase, lipsa acestora echivalând cu 
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utilizarea lor în interes personal sau al altei persoane. 

Prejudiciul există și nu a fost reparat, iar apariția stării de insolvență și prejudiciul sunt contemporane perioadei de timp 

în care și-a exercitat mandatul de administrator pârâta Ursărescu Alexandrina-Patricia. 

În drept au fost invocate dispozițiile art. 138 alin. 1 lit. a din Legea 85/2006. 

Deși a fost legal citată pârâta nu s-a prezentat în instanță și nu a formulat întâmpinare. 

La termenul din data de 17.11.2015 instanța a dispus conexarea dosarului nr. 4461/103/2012/2 la dosarul nr . 

4461/103/2012, având ca obiect procedura insolvenței debitorului E 85 Impex SRL Roman. 

Analizând cererea de atragere a răspunderii personale instanța reține următoarele: 

Prin încheierea pronunțată la data de 18.09.2012, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței, iar prin încheierea 

pronunțată la data de 26.11.2013 s-a dispus intrarea în faliment a debitorului E 85 Impex SRL Roman. 

La acest moment, pasivul neacoperit al societății debitoare este în cuantum de 7.142.152,43 lei, conform tabelului 

definitiv consolidat reactualizat (fila 187 vol. 4 dosar). 

Pârâta are calitatea de asociat și a îndeplinit funcția de administrator al societății debitoare începând cu momentul 

înființării societății și până la data de 10.03.2010. 

Potrivit art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006 în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 59 

alin. 1 sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea 

administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, 

persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere 

din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului, prin una dintre 

următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte 

persoane. 

Răspunderea prevăzută de aceste dispoziții legale presupune îndeplinirea următoarelor condiții: săvârșirea unei fapte 

ilicite dintre cele enumerate de lege, existența prejudiciului, existența legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și 

prejudiciu și vinovăția persoanei care răspunde. 

În cauză sunt îndeplinite toate aceste condiții ale răspunderii reglementate de art. 138 din legea 85/2006, în persoana 

pârâtei. 

Din raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului întocmit în cauză de 

lichidatorul judiciar și care nu a fost contestat, a rezultat că pârâta a săvârșit fapta prevăzută de art. 138 alin. 1 lit. a din 

Legea 85/2006 (filele 1–5 vol. 2 dosar). 

A concluzionat lichidatorul judiciar că ultimul administrator statutar, Sandu Cristian Constantin, care a preluat 

administrarea societății cu doar trei luni înainte de solicitarea deschiderii procedurii insolvenței, precum și 

administratorul statutar anterior, Ursărescu Dorinel, nu se fac vinovați de starea de insolvență, care este rezultatul 

conducerii defectuoase a activității în perioada anilor 2009–2010. 

Potrivit evidenței contabile, la data de 31.12.2010, societatea debitoare deținea în patrimoniu stocuri în valoare de 

10.367.166 lei, la data de 31.12.2011 stocuri în valoare de 7.908.727, iar la data de 31.12.2012 deținea în patrimoniu 

stocuri în valoare de 7.437.965 lei, stocuri care însă nu au fost predate lichidatorului judiciar și nici identificate de 

acesta în cursul procedurii. 

Patrimoniul trebuie evidențiat în mod obligatoriu în bilanțul contabil al societății, iar acesta trebuie să reflecte realitatea, 

la momentul întocmirii fiecărei situații financiare, deoarece constituie gajul general al creditorilor chirografari. 

Inexistența stocurilor evidențiate în contabilitate este imputabilă pârâtei Ursărescu Alexandrina-Patricia, iar datoriile 

societății debitoare provin din perioada în care aceasta a îndeplinit funcția de administrator statutar. 

În consecință, instanța reține că starea de insolvență este imputabilă pârâtei, care se face vinovată de săvârșirea faptei 

prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a din Legea 85/2006, constând în folosirea bunurile persoanei juridice în folosul propriu 

sau în cel al unei alte persoane. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 138 alin. 1 lit. a din Legea 85/2006, va admite cererea de atragere a 

răspunderii și va dispune ca parte din pasivul societății debitoare E 85 Impex SRL Roman, în cuantum de 7.437.965 lei 

(valoarea stocurilor evidențiate în contabilitate și inexistente în fapt), să fie suportat de pârâta Ursărescu Alexandrina-

Patricia. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 

Admite cererea de atragere a răspunderii personale formulată de lichidatorul judiciar Manager Cont S.P.R.L., cu sediul 

în Roman, str. Cuza Vodă, bl. 23, ap. 11, județul Neamț, în contradictoriu cu pârâta Ursărescu (Botescu) I. Alexandrina-

Patricia, cu domiciliul în Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 68, județul Neamț. 

Dispune ca parte din pasivul neacoperit al societății debitoare E 85 Impex SRL Roman, cu sediul în Roman, str. Tirului 

nr. 3, județul Neamț, având număr de ordine în registrul comerțului J27/1713/1994, CUI 6298772, în cuantum de 

7.437.965 lei, să fie suportat de pârâta Ursărescu (Botescu) I. Alexandrina Patricia, CNP 2620813054718. 

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. 

Pronunțată astăzi, 25.10.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. 

Președinte,                 Grefier, 

Cătălin Serghei                  Iuliana Crăescu 
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