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32. Țuțuianu Mihai-Piatra Neamț, str. Bistriței, nr. 16, bl. F-17, ap. 4, județ Neamț 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii de amânare a pronunțării din data de 25.05.2022 și a Sentinței civile nr. 
229/F/2022 din data de 09.06.2022, pronunțate în dosarul nr. 158/103/2014, de Tribunalul Neamț, Secția a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe debitorul Elondo SRL, cu sediul în Piatra Neamț, str. Bistriței, nr. 16, 
bl. F-17, sc. A, et. 1, ap. 4, județul Neamț, având număr de ordine în registrul comerțului J27/284/2004 și cod unic de 
înregistrare 16177956. 
Parafa președintelui instanței,               Grefier, 

* 
România, Tribunalul Neamț, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Dosar nr. 158/103/2014 

Încheiere 
Ședința publică din data de 25.05.2022 

Instanța constituită din: 
Președinte-Claudia-Veronica Vasiliu-judecător-sindic 

Angelica Toma-grefier 
Pe rol se află derularea procedurii insolvenței, prevăzute de Legea nr. 85/2006, privind pe debitoarea Elondo SRL, cu 
sediul în Piatra Neamț, str. Bistriței nr. 16, bl. F-17, sc. A, et. 1, ap. 4, județul Neamț, nr. de înregistrare la ORC 
J27/284/2004, CUI RO 16177956, cu referire la soluționarea cererilor de atragere a răspunderii patrimoniale, formulate 
de lichidatorul judiciar Timofte Insolv S.P.R.L. și de creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț 
(dosare asociate nr. 158/103/2014/a7 și nr. 158/103/2014/a8, conexate la dosarul de fond). 
La apelul nominal, făcut în ședință publică, părțile au lipsit. 
S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință care învederează următoarele: 
-procedura de citare este legal îndeplinită; 
-s-au depus la dosar, de către lichidatorul judiciar Timofte Insolv S.P.R.L., tabelul definitiv consolidat actualizat al 
creanțelor, afișat la data de 22.02.2022, raportul final însoțit de situațiile financiare finale, afișat la data de 23.05.2022 și 
raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor, publicat în B.P.I. nr. 1891/01.02.2022, 
precum și precizări la cererea de atragere a răspunderii patrimoniale formulate de creditoarea A.J.F.P. Neamț, 
comunicate pârâtului la data de 02.03.2022. 
În privința fondului cauzei, instanța constată că lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul final și situațiile financiare 
de lichidare, dar nu și dovezile de comunicare către creditori și către debitoare, potrivit art. 129 din Legea nr. 85/2006. 
Ca urmare, va acorda un termen de judecată, pentru ca lichidatorul judiciar să depună la dosar dovezile susmenționate, 
urmând a fi citat cu această mențiunea și pentru a-i da posibilitate să formuleze cerere de închidere a procedurii 
insolvenței. 
Totodată, în temeiul art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 va convoca adunarea creditorilor în vederea aprobării 
raportului final și a situațiilor financiare de lichidare. 
Instanța declară cercetarea judecătorească închisă cu privire la cererile de atragere a răspunderii patrimoniale, formulate 
de lichidatorul judiciar Timofte Insolv S.P.R.L. și de creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț în 
contradictoriu cu pârâtul Țuțuianu G. Mihai, rămânând în pronunțare, după care, 

Tribunalul,  
Judecătorul-sindic, 

În considerarea dispozițiilor art. 396 Cod procedură civilă, urmează să amâne pronunțarea soluției cu privire la cererile 
de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului Țuțuianu G. Mihai, sens în care, 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Amână pronunțarea cu privire la cererea formulată de creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, 
de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului Țuțuianu G. Mihai, pentru data de 09.06.2022. 
Prorogă discutarea raportului final și a situațiilor financiare finale, întocmite de lichidatorul judiciar Timofte Insolv 
S.P.R.L., după depunerea la dosar a dovezilor de comunicare a raportului către creditori și debitoare, potrivit art. 129 
alin. 1 din Legea nr. 85/2006. 
Stabilește termen pentru continuarea procedurii falimentului la data de 10.08.2022, ora 11:00, pentru când vor fi 
convocați creditorii pentru punerea în discuție a cererii lichidatorului judiciar de aprobare a raportului final și a cererii 
de închidere a procedurii falimentului. 
Pronunțată astăzi, 25.05.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. 
Președinte,                 Grefier, 
Claudia-Veronica Vasiliu                Angelica Toma 
 

* 
România 
Tribunalul Neamț 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Dosar nr. 158/103/2014 

Sentință civilă nr. 229/F 
Ședința publică din data de 09.06.2022 
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Instanța constituită din: 
Președinte-Claudia-Veronica Vasiliu-judecător-sindic 

Angelica Toma-grefier 
Pe rol se află derularea procedurii insolvenței, prevăzute de Legea nr. 85/2006, privind pe debitoarea Elondo SRL, cu 
sediul în Piatra Neamț, str. Bistriței nr. 16, bl. F-17, sc. A, et. 1, ap. 4, județul Neamț, nr. de înregistrare la ORC 
J27/284/2004, CUI RO 16177956, cu referire la soluționarea cererilor de atragere a răspunderii patrimoniale, formulate 
de lichidatorul judiciar Timofte Insolv S.P.R.L. și de creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț 
(dosare asociate nr. 158/103/2014/a7 și nr. 158/103/2014/a8, conexate la dosarul de fond ). 
Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în ședința publică din 25.05.2022, au fost consemnate în încheierea de ședință din 
acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentință, iar pronunțarea s-a amânat pentru data de 09.06.2022, când, 

Tribunalul,  
Judecătorul-sindic, 

Asupra cauzei civile de față, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Neamț la data de 13.01.2014, sub nr. 158/103/2014, debitoarea SC Elondo 
SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, cerere soluționată favorabil prin încheierea din data de 12.02.2014, 
fiind desemnat în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvență C.I.I. Valentina Ionela Timofte (actual 
Timofte Insolv S.P.R.L.). 
Prin sentința civilă nr. 232/F/26.04.2017 a Tribunalului Neamț, s-a dispus începerea procedurii falimentului, fiind 
desemnat ca lichidator judiciar același practician în insolvență. 
Prin raportul de expertiză întocmit în cauză în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de 
insolvență a societății debitoare, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (depus la dosar 
la data de 13.01.2015), astfel cum a fost completat la data de 19.10.2017, administratorul/lichidatorul judiciar a 
concluzionat că starea de insolvență a societății debitoare a apărut în parte din culpa fostului administrator Țuțuianu G. 
Mihai. 
Ca urmare, administratorul judiciar a formulat acțiune în atragerea răspunderii patrimoniale a fostului administrator 
Țuțuianu G. Mihai, pentru o parte din pasivul societății debitoare, în valoare de 13.437,04 lei. Cererea respectivă a fost 
înregistrată pe rolul instanței la data de 15.11.2016, sub nr. 158/103/2014/a7, fiind conexată la dosarul de fond nr. 
158/103/2014, prin încheierea nr. 116/F/22.02.2017. 
În motivare administratorul judiciar a menționat următoarele: 
Prin raportul de expertiză contabilă efectuat la solicitarea creditorilor pentru analizarea situației economice a debitoarei 
și precizarea cauzelor și împrejurărilor ce au condus la stare de insolvență a societății debitoare cu menționarea 
persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea faptelor prevăzute de art. 138 din Legea nr. 85/2006, necontestat de 
niciuna din părți, s-a constatat că situația economică a societății debitoare a fost determinată de următoarele fapte: 
1. Luarea deciziei ca pentru achitarea facturilor emise de furnizorii utilajelor la termenul stabilit și până la obținerea 
fondurilor nerambursabile, debitoarea Elondo SRL să recurgă la un credit bancar, fapt care a condus la destabilizarea 
situației economice, în special a disponibilităților în lei și valută. Astfel, a fost încheiat contractul de credit nr. 
19126/22.02.2013 cu Garanti Bank SA, pentru suma de 1.402.142 lei, cu data scadenței la data de 23.07.2013, cu o 
dobândă Robor la 6 luni +6,5 %/an și pentru care a fost constituită o ipotecă mobiliară pe un depozit colateral în sumă 
de 477.325 lei; 
2. Vânzarea unui mijloc de transport din care a rezultat o pierdere de 2.375,04 lei, datorită faptului că bunul a fost 
vândut la un preț mai mic decât diferența dintre valoarea de cumpărare și amortizarea calculată; 
3. Achitarea în avans a unor furnizori-conform contului 409-furnizori debitori. La finele anului 2012 era înregistrată 
suma de 162.388,01 lei, ce reprezintă suma achitată în avans către furnizori, astfel: Oracle Export Home Textile-
140.675 lei; Ai Textile Pakistan-21.713,01 lei. Valoarea s-a majorat la data de 30.06.2013 la 162.928,01 lei. Din 
verificările efectuate, această sumă de 162.928,01 lei este înregistrată și în evidențele contabile de la 30.06.2014; 
4. Creșterea costurilor de producție odată cu majorarea prețurilor la materii prime, carburanți și energie termică și 
electrică; 
5. Menținerea unor prețuri scăzute de vânzare a produselor; 
6. Blocajele economico-financiare apărute ca urmare a crizei generale, care au condus la scăderea pieței de desfacere și 
a puterii de cumpărare pentru produsele specifice; 
7. Devalorizarea leului înregistrată în anul 2011, care a fost una dintre cele mai importante cauze a insolvenței, care a 
condus la înregistrarea de cheltuieli din diferența de curs valutar în valoare de 14.528,79 lei, iar în anul 2012 cheltuieli 
din diferențe de curs valutar de 6.826,86 lei; 
8. Contractarea de credite bancare, utilizate pentru obținerea necesarului de disponibilități pentru desfășurarea activității 
curente și pentru activitatea de investiții-activitate care să permită creșterea rentabilității și competitivității și care au 
condus la mărirea cheltuielilor cu dobânzile bancare; 
9. Neîncasarea la termenele stabilite a creanțelor de la clienții care au achiziționat mărfurile comercializate de Elondo 
SRL; 
10. Deși la data de 30.06.2013, în conturile de disponibilități bănești era consemnată suma totală de 66.677,77 lei, nu au 
fost achitate datoriile către creditorul menționat, ceea ce a condus la majorarea pasivului societății. Conform cererii de 
creanță formulate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, rezultă că datoria totală era de 167.759 lei, 
compusă din: debite de bază în valoare de 156.697 lei (din care TVA neachitat reprezintă 73,85 %-115.720 lei), 
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majorări în valoare de 7.610 lei și penalități în valoare de 3.452 lei. 
Având în vedere aceste concluzii ale expertului contabil, administratorul judiciar a apreciat că fostul administrator 
Țuțuianu Mihai a utilizat în interes personal sau în interesul altor persoane suma de 13.437,04 lei prin vânzarea unui 
mijloc de transport la un preț mai mic decât diferența dintre valoarea de cumpărare și amortizarea calculată (2.375,04 
lei) și prin neachitarea la data de 30.06.2013 a debitelor de bază către creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Neamț cu toate că exista disponibil în lei în conturile societății, fapt care a condus la majorarea pasivului cu 
suma de 11.062 lei. 
În privința legăturii de cauzalitate dintre faptele susmenționat și prejudiciul cauzat, în valoare de 13.437,04 lei, 
administratorul judiciar a arătat că starea de insolvență a debitoarei, adică insuficiența fondurilor bănești disponibile 
pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, potrivit dispozițiilor art. 3 pct. 1 din legea insolvenței, se datorează 
faptului că administratorul statutar a realizat anumite tranzacții care nu au generat profit, ci doar pierderi societății. 
În concluzie, administratorul judiciar a solicitat obligarea pârâtului Țuțuianu Mihai la suportarea în parte a pasivului 
societății Elondo SRL, respectiv suma de 13.437,04 lei, reprezentând prejudiciul cauzat societății debitoare, pentru fapta 
prevăzută de art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. 
Acțiunea lichidatorului judiciar este scutită de plata taxei judiciare de timbru, potrivit art. 77 alin.1 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenței, potrivit căruia “toate acțiunile introduse de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar în aplicarea dispozițiilor prezentului capitol, inclusiv pentru recuperarea creanțelor, sunt scutite de 
taxe de timbru”. 
La data de 10.11.2017, după deschiderea procedurii falimentului, lichidatorul judiciar a completat acțiunea în atragerea 
răspunderii patrimoniale, solicitând obligarea pârâtului Țuțuianu Mihai la suportarea pasivului societății Elondo SRL în 
limita sumei de 1.379.660 lei, având în vedere completarea raportului cauzal, depusă la grefa instanței la data de 
20.10.2017, din care reiese că faptele concrete prin care fostul administrator statutar a cauzat starea de insolvență a 
debitoarei sunt următoarele: 
1. Vânzarea unui mijloc de transport din care a rezultat o pierdere de 2.375,04 lei, datorită faptului că bunul a fost 
vândut la un preț mai mic decât diferența dintre valoarea de cumpărare și amortizarea calculată; 
2. Neachitarea la data de 30.06.2013 a debitelor de bază către creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Neamț cu toate că exista disponibil în lei în conturile societății, fapt care a condus la majorarea pasivului cu suma de 
11.062 lei; 
3. Achitarea în avans a unor furnizori-conform contului 409-furnizori debitori. La finele anului 2012 era înregistrată 
suma de 162.388,01 lei, ce reprezintă suma achitată în avans către furnizori, astfel: Oracle Export Home Textile-
140.675 lei; Ai Textile Pakistan-21.713,01 lei. Valoarea s-a majorat la data de 30.06.2013 la 162.928,01 lei. Din 
verificările efectuate, această sumă de 162.928,01 lei este înregistrată și în evidențele contabile de la 30.06.2014 până la 
30.04.2017; 
4. Omisiunea de încasare a creanțelor, la termenele stabilite, de la clienții care au achiziționat mărfurile comercializate 
de către societatea Elondo SRL, al căror sold la data de 30.04.2017 era de 1.200.200,33 lei; 
5. Omisiunea de întocmire a documentelor legale în vederea încasării contravalorii mărfurilor/serviciilor prestate către 
SC Luxuriana Mob Design SRL, în cuantum de 3.095 lei, sold cu care figurează în contul 408-clienți-facturi de 
întocmit, la data deschiderii falimentului. 
Lichidatorul judiciar a arătat că generarea stării de insolvență a debitoarei a determinat producerea unui prejudiciu în 
patrimoniul acesteia, precum și în cel al creditorilor, în cuantum total de 1.379.660,38 lei. 
În drept, lichidatorul a invocat prevederile art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. 
În cadrul probei cu înscrisuri, lichidatorul judiciar a precizat că se prevalează de raportul de expertiză contabilă privind 
cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei Elondo SRL și de completarea acestui 
raport, întocmită de practicianul în insolvență. 
La data de 28.11.2017, creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț a formulat, în contradictoriu cu 
pârâtul Țuțuianu Mihai, cerere de atragere a răspunderii patrimoniale pentru întreg pasivul rămas neacoperit al societății 
Elondo SRL, în valoare de 4.086.269,85 lei, înregistrată pe rolul Tribunalului Neamț sub nr. 158/103/2014/a8 și 
conexată la dosarul de fond nr. 158/103/2014, prin încheierea nr. 1/F/10.01.2018. 
Creditorul bugetar a apreciat că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale a pârâtului în temeiul art. 138 
alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006, impunându-se obligarea acestuia la plata întregului pasiv rămas neacoperit, în 
valoare de 4.086.269,85 lei și nu numai a sumei de 1.379.660,38 lei, astfel cum a solicitat lichidatorul judiciar. 
În acest sens creditoarea a precizat că, potrivit bilanțului contabil încheiat la data de 30.06.2013, debitoarea deținea față 
de terți creanțe în cuantum de 4.274.129 lei și avea în patrimoniu imobilizări corporale cu o valoare contabilă de 
3.887.982,63 lei. Atâta timp cât nu au fost efectuate demersuri în vederea recuperării creanțelor și nu au fost predate 
imobilizările corporale, fostul administrator statutar se face vinovat de insolvența societății prin săvârșirea faptei 
prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006 în sensul că pârâtul a folosit bunurile și creditele persoanei 
juridice în interesul propriu sau în interesul altei persoane. 
Creditoarea a mai arătat că atitudinea pasivă în recuperarea creanțelor a avut repercusiuni asupra modului de achitare a 
datoriilor ceea ce a condus la apelarea repetată la credite bancare cu o valoare de 4.202.154 lei. Contractarea de credite 
bancare a condus la creșterea cheltuielilor cu dobânzile bancare, la destabilizarea situației economice a debitoarei și la 
ridicare gradului de îndatorare. Totodată, prin completarea la raportul cauzal s-a reținut faptul că fostul administrator a 
dispus achitarea în avans a unor furnizori și, atâta timp cât din evidențele contabile nu rezultă că acești furnizori și-au 
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îndeplinit obligațiile față de debitoare, rezultă că suma de 162.387,01 lei a fost lăsată în folosul acestora. 
Acțiunea promovată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț este scutită de plata taxei judiciare de 
timbru, potrivit dispozițiilor art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru coroborat cu art. 343 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
În susținerea acțiunii, creditoarea a solicitat proba cu înscrisurile existente în dosarul de fond. 
Pârâtul Țuțuianu Mihai, deși a fost legal citat, nu și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu cererile de atragere a 
răspunderii sale patrimoniale. 
După valorificarea bunurilor identificate în patrimoniul societății debitoare, lichidatorul judiciar a întocmit, în temeiul 
art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, raportul final și situațiile financiare finale, prin care a prezentat modul de 
desfășurare a procedurii de lichidare a bunurilor și de distribuire a sumelor obținute, solicitând aprobarea raportului, 
închiderea procedurii falimentului, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. 2 din Legea privind procedura 
insolvenței și descărcarea sa de îndatoriri și responsabilități, potrivit art. 136 din lege. 
Analizând și coroborând susținerile părților și înscrisurile existente la dosar, cu privire la cererile de atragere a 
răspunderii patrimoniale a fostului administrator Țuțuianu Mihai pentru pasivul societății debitoare Elondo SRL, 
judecătorul sindic reține următoarele: 
În drept, potrivit art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, “(1) 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; ...”. 
Din textul normativ enunțat anterior rezultă că răspunderea reglementată de art. 138 și următoarele din legea insolvenței 
este o formă specială de răspundere civilă delictuală, care împrumută cele mai multe dintre caracteristicile răspunderii 
delictuale de drept comun, dar care se completează cu câteva elemente de specificitate prevăzute de Legea insolvenței. 
Astfel, pentru ca aceasta răspundere să poată fi angajată, este necesar a fi îndeplinite condițiile generale ale răspunderii 
civile delictuale, prevăzute de Codul civil (existența unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, existența unui raport de 
cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu și a vinovăției celui care a cauzat prejudiciul respectiv), precum și cele special 
reglementate de art. 138 și următoarele din Legea nr. 85/2006. Caracterul special al reglementării invocate în cauză 
constă în aceea că aprecierea culpei persoanei chemate să răspundă (membrii organelor de conducere și/sau 
supraveghere din cadrul societății, alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, din categoria 
cărora fac parte administratorii de facto, administratorii aparenți etc.) este făcută “in concreto”, fiind necesară dovedirea 
unei legături de cauzalitate specifică între faptele enumerate în art. 138 alin. 1 lit. a-g din lege și prejudiciu, respectiv în 
măsura în care au fost săvârșite culpabil și au cauzat un prejudiciu, să fi avut drept consecință ajungerea societății 
debitoare în insolvență. 
Totodată, trebuie subliniat că textul de lege menționat cu privire la răspunderea membrilor organului de conducere nu 
instituie o răspundere obiectivă pentru prejudiciul reprezentând totalul creanțelor creditorilor participanți la procedura 
insolvenței, ci o răspundere în care faptele imputate trebuie dovedite, atât în fapt, cât și în drept, sub aspectul condițiilor 
generale ale răspunderii civile delictuale reglementate de dispozițiile art. 998 Cod civil, cât și sub aspectul condițiilor 
speciale prevăzute în textul normativ pentru fiecare dintre faptele enumerate, condițiile generale ale răspunderii civile 
delictuale urmând a dobândi particularități specifice în funcție de cazul reglementat în textul legii. Ca urmare, 
legiuitorul nu a instituit o prezumție legală de vinovăție și răspunderea în sarcina administratorului societății debitoare. 
Aplicând considerentele teoretice expuse mai sus la particularitățile speței instanța constată că sunt îndeplinite condițiile 
legale (generale și speciale) ale răspunderii reglementate de art. 138 din Legea nr. 85/2006 în privința pârâtului 
Țuțuianu Mihai, în ceea ce privește faptele ilicite, prevăzute de lit. a, iar în cele ce urmează va fi analizată îndeplinirea 
acestor condiții. 
Astfel, activitatea la care se referă art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, de folosire a bunurilor sau a creditului 
societății debitoare în interesul propriu sau în cel al unei alte persoane, fizice sau juridice, presupune săvârșirea acelor 
fapte ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor și fondurilor bănești ale societății de la scopul lor firesc, într-o 
utilizare frauduloasă, respectiv în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane. 
În cauza pendinte, din conținutul raportului întocmit în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2006, privind cauzele și 
împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență, astfel cum a fost completat de către lichidatorul judiciar, rezultă 
că, potrivit situației analitice din contabilitatea societății debitoare, soldul contului clienți-411, la data deschiderii 
procedurii insolvenței (12.02.2014) era de 1.749.102,14 lei, iar la data deschiderii procedurii falimentului (26.04.2017) 
de 1.287.300,33 lei. Fostul administrator statutar a inițiat, continuat și finalizat demersurile pentru recuperarea doar a 
sumei de 87.100 lei de la clientul SC SDD Mobila SRL, emițând 11 bilete la ordin depuse la bancă pentru încasare. 
În ceea privește diferența de 1.200.200,33 lei, reprezentând creanțe neîncasate de la debitori, pârâtul nu a dovedit că a 
efectuat demersuri concrete pentru recuperarea lor. Or, judecătorul-sindic apreciază că omisiunea administratorului 
societății debitoare de a recupera creanțele restante față de terți intră în sfera ilicitului de natură civil delictuală, 
reglementat de dispozițiile art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, constituind un început de dovadă în acest sens, 
care se completează cu celelalte acțiuni/inacțiuni ale pârâtului, care dovedesc intenția sa de a favoriza debitorii 
societății. 
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În plus, nu au fost întocmite documentele legale (facturi fiscale) în vederea încasării contravalorii mărfurilor/serviciilor 
prestate către SC Luxuriana Mob Design SRL, însumând 3.095 lei, ceea ce a avut drept consecință imposibilitatea 
efectuării demersurilor pentru recuperarea acestei creanțe. 
Aceste omisiuni constituie un element al managementului defectuos al administratorului statutar, în condițiile în care 
încasarea creanțelor societății ar fi fost de natura să asigure disponibilități bănești pentru plata datoriilor societății și, 
implicit, pentru continuarea activității, recuperarea integrală a acestor sume fiind de natură să acopere o parte 
importantă din masa credală. Așadar, starea de insolvență a debitoarei se raportează la insuficiența disponibilităților 
bănești ale societății pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, ceea ce se datorează, în mare măsură, nerecuperării 
creanțelor de la debitori, iar faptul că lichidatorul judiciar nu a inițiat demersuri judiciare pentru recuperarea creanțelor 
(în lipsa unor date concrete și înscrisuri doveditoare care să asigure șanse de reușită acestor demersuri) nu este de natură 
să îl exonereze de răspundere pe fostul administrator al debitoarei. 
De asemenea, la data deschiderii procedurii falimentului (26.04.2017), în contul 409-furnizori debitori-era înregistrată 
suma de 162.928,01 lei, care reprezintă sume achitate în avans, fără ca furnizorii să își fi îndeplinit obligațiile asumate 
față de societatea debitoare astfel că aceștia au fost favorizați în detrimentul interesului societar, fiind valabil 
raționamentul expus în paragraful anterior și, implicit, aplicabile prevederile art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. 
În altă ordine de idei, instanța apreciază că fostul administrator statutar este răspunzător în temeiul art. 138 alin. 1 lit. a 
din Legea nr. 85/2006 și pentru prejudiciul generat de vânzarea unui mijloc de transport la un preț inferior valorii de 
amortizare, diferența dintre această valoare și prețul achitat fiind de 2.375,04 lei. 
O altă faptă imputabilă pârâtului este aceea că, deși la data de 30.06.2013, în conturile societății existau disponibilități 
bănești pentru plata obligațiile fiscale, acesta nu a dispus plata acestor datorii ceea ce a generat majorarea pasivului 
societății cu suma de 11.062 lei, reprezentând penalități și majorări de întârziere calculate de creditoarea Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Neamț. 
Faptele invocate mai sus reflectă cel puțin grava neglijența a pârâtului în administrarea societății, având în vedere 
repercusiunile în plan economic asupra societății a neutilizării unor resurse financiare importante, strict necesare 
desfășurării activității firmei în condiții de rentabilitate, cu precizarea că această culpă a administratorului se apreciază 
în funcție de obligația de diligență, de exercitare a atribuțiilor cu loialitate, cu bună credință, în interesul societății și de 
prudență, astfel cum rezultă din dispozițiile legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
În privința legăturii de cauzalitate dintre faptele susmenționate, imputabile pârâtului și starea de insolvență a societății 
debitoare, aceasta este evidentă ținând seama de faptul că activele societății la care s-a făcut referire anterior, 
reprezentau o resursă importantă, care putea fi utilizată pentru plata parțială a creanțelor societății de la data de 
12.02.2014, dacă administratorul și-ar fi exercitat mandatul în mod corespunzător. 
Pe de altă parte, trebuie menționat că pârâtul nu poate răspunde patrimonial decât pentru prejudiciul generat direct de 
faptele care îi sunt imputabile și nu pentru întreg pasivul societății debitoare întrucât răspunderea specială poate fi 
angajată doar pentru prejudiciul care nu-l poate depăși pe cel aflat în legătură de cauzalitate cu actele/operațiunile ilicite 
desfășurate de administratorul debitoarei. Or, deși Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț a solicitat 
atragerea răspunderii pârâtului pentru acoperirea tuturor creanțelor creditorilor participanți la procedura insolvenței, în 
valoare cumulată de 4.086.269,85 lei, s-a dovedit că faptele sale ilicite, prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 
85/2006 au creat o pagubă societății debitoare într-un cuantum inferior, respectiv 1.379.660,38 lei, astfel că poate fi 
obligat doar la acoperirea creanțelor societății în limita acestui prejudiciu. 
Față de considerentele expuse anterior, reținând că în cauză sunt întrunite cele patru elemente ale răspunderii civile 
delictuale de tip special, reglementate de art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 998 Cod civil, 
concluzia fiind întărită și de faptul că pârâtul, deși legal citat, nu a formulat întâmpinare și nu s-a prezentat în instanță 
pentru a solicita administrarea unor probe prin care să-și dovedească nevinovăția, instanța va admite cererea de atragere 
a răspunderii patrimoniale, formulată de lichidatorului judiciar și parțial pe cea formulată de creditoarea Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Neamț și, pe cale de consecință, va dispune ca parte pasivul rămas neacoperit al 
societății debitoare Elondo SRL, în sumă de 1.379.660,38 lei, să fie suportat de pârâtul Țuțuianu Mihai. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
Admite cererea de atragere a răspunderii patrimoniale personale, astfel cum a fost precizată, formulată de lichidatorul 
judiciar Timofte Insolv S.P.R.L., cu sediul în Piatra Neamț, Aleea Plaiului nr. 10, bl. B-1, sc. B, parter, ap. 23, județul 
Neamț, în contradictoriu cu pârâtul Țuțuianu Mihai, CNP-1790920270602, cu domiciliul activ în Piatra Neamț, str. 
Bistriței nr. 16, bl. F-17, sc. A, et. 1, ap. 4, județul Neamț. 
Admite în parte cererea de atragere a răspunderii patrimoniale personale a pârâtului Țuțuianu Mihai, formulată de 
creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, din subordinea Direcției Generale Regionale a 
Finanțelor Publice Iași, cu sediul în Piatra Neamț, Bld. Traian nr. 19 bis, județul Neamț. 
Dispune ca o parte din pasivul rămas neacoperit al societății debitoare Elondo SRL, în cuantum de 1.379.660,38 lei, să 
fie suportat de către pârâtul Țuțuianu Mihai. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, urmând ca cererea să fie depusă la Tribunalul Neamț. 
Pronunțată astăzi, 09.06.2022, prin punerea soluției la dispozițiile părților prin intermediul grefei instanței. 
Pentru Președinte,                Pentru Grefier, 
Claudia-Veronica Vasiliu                 Angelica Toma 
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