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Comunicare Adresă
emisă Ia 27 octombrie 2020

Stimată doamnălStimate đomn,

in Iegătură cu dosarul avănd datele de identificare de mai sus, în calitate de Intimat, vă comunicăm că
in termen de 30 zile de Ia primirea prezentei comunicări, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai
depune probe şi de invoca excepţii1, aveţi obligaţia de a depune întâmpinarea. Depuneţi documentele
solicitate şi inscrisurile doveditoare într-un exemplar pentru instanţă şi cáte un exemplar pentru fiecare parte,
cf. art. 150 NCPC
Conform art. 205 aIm (2) din Legea 13412010 privmnd Codul de procedura civilă, intâmpinarea trebuie să
cuprindă~
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârătului on, pentru persoanele
juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscală,
numărul de Inmatriculare In registrul comerţului on de inscriere in registrul persoanelor junidice şi contul bancar,
dacă reclamantul nu le-a menţionat in cererea de chemare In judecată. Dispoziţüle art. 148 aIm. (1) teza a Il-a
sunt aplicabile in mod corespunzător. Dacă pärâtul locuieşte In străinătate, va arăta şi domiciliul ales in
Romănia, unde urmează să i se facă toate comunicănile pnivmnd procesul;
b) excepţflle procesuale pe care pârătul le mnvocă faţa de cererea reclamantului;
c) răspunsul Ia toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cerenii;
d) dovezile Cu care se apără impotniva fiecărui capăt din cerere, dispoziţüle art. 194 lit. e) fund aplicabile in mod
corespunzător;
e) semnătura.

Nota: - Cu EX. CERERE DE APELŮPE PORTALUL INSTANTEI

1) in afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel
%~; ®~
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CABINET INDIVIDUAL DE INSQLVENŢA TUDOSE GABRIELA
Ploiesti, str. Făget, nr. 3, bI. 121, sc. A, ap. 3, jud. Prahova

RFO I — 0995, cod fiscal 39858485
E-mail: gabrieIlatudose~yahoo.com, telefon: 0722 670 035

Tribunalul Bucuresti Nr. 65121.07.2020
Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr. 14991312019Ia1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa Cabinet Individual de lnsolvenţă Tudose Gabriela, cu sediul in
Ploiesti, str. Făget, nr. 3, bI. 121, sc. A, ap. 3, jud. Prahova, in calitate de lichidator
judiciar al Activ Megatrans SRL, Cu sediul social în Bucuresti, str. Liviu Rebreanu,
nr. 6, bloc Bi, sc. 1, etaj 2, ap. 11, Sector 3, inregistrată Ia ORC sub nr.
J40/2564/2006, cod do identificare fiscală 18391033, numită prin sentinta nr.
5118/26.09.2019 pronunţată do Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul
149913I2019, formulam

APE L

Impotriva sentintei nr. 1605125.06.2020 pronuntata de Tribunalul
Bucuresti in dosarul nr. 149913I2019Ia1 considerand-o neintemelata.

Pentru aceasta, apreciem ca eronat instanta de fond a constatat ca nu s-a
facut dovada ipotezelor prevazute de art. 169 aIm. 1 lit. d) si e) din Legea nr. 85/201 4.

Instanta de fond nu a avut in vedere dispoz. art.169 aLl Iit.d din legea 85/201 4,
in sensul ca in cazul nepredarii documentelor contabile catre lichidatorul judiciar, atat
culpa cat si legatura de cauzalitate intro fapta si prejudiciu se prezuma in mod relativ.
On, paratul nu a efectuat nici g proba care sa rastoarne aceasta.

In acest sons pasivitatea paratului fata do obligatia sa de a pune Ia dispozitia
Iichidatorului judiciar documentele contabile in termenul prevazut do legea nr.
85/2014, absolut necesare acesteia in desfasurarea in conditii optime a procedurii de
insolventa si de lichidare, in conditiile in care in mod repetat s-a incercat obtinerea br,
demonstreaza ca activitatea contabila a fost tinuta in mod neconform dispozitiilor
legale, on ca documentele au disparut cu stiinta administratorului.

De altfel, odata declansata procedura de lichidare este si in interesul organelor
do conducere ale debitoarei sa acorde tot concursul necesar Iichidatorubui judiciar
pentru a se ajunge Ia acoperirea pasivului in conditii optime. Insa, pentru a se verifica
in mod eficient si realistic situatia patrimoniala a societatii, esential este ca
lichidatorul judiciar sa aiba Ia dispozitie intreaga documentatie contabila.

Paratul nu s-a conformat solicitarilor lichidatorului judiciar si nu a predat
documentele contabile, astfel ca potrivit art.169 ab.l Iit.d din Legea nr.85/2014, in
cazul acesta atat culpa cat si legatura de cauzalitate intro fapta si prejudiciu so
prezuma.



De asemenea, avand in vedere ultimul bilant contabil depus Ia data de
30.06.2013 si implicit nedepunerea situatiílor financiare pentru o perioada
indelungata (iunie 2013 — pana Ia data deschiderii procedurii de faliment), creeaza
din nou prezumtia netinerii contabilitatii in conformitate cu legea.

In ultimul bilant depus de debitoare in care regasim urmatoarele active:
stocuri 236.465 lei, creante 321 .043 lei si disponibilitati banesti 693.579 Iei. Aceste
active nu au putut fi identificate scriptic de lichidatorul judiciar, insa daca au fost
declarate in bilantul depus de debitoare, acestea au existat in patrimoniul Activ
Megatrans SRL.

Coroborand cele de mai sus cu faptul ca debitoarea si paratul nu au predat
gestiunea si nici nu s-au prezentat in vederea inventarierii bunurilor, acestea
neputand fi identificate, apreciem ca aceasta situatie a fost determinata exclusiv de
faptul ca paratul a folosit bunurile persoanei juridice in folosul propriu si a deturnat
sau ascuns o parte din activul persoanei juridice, fapta prevazuta Ia art. 169 aIm. 1 lit.
e) din Legea nr. 85/2014, consecinta fUnd aceea ca a cauzat starea de insolventa.

Avand in vedere aceasta situatie este clar ca, daca paratul nu ar fi efectuat
acte contrare interesului social al debitoarei, ar fi putut acoperi parte din pasivul
debitoarei. Insa, prin atitudinea sa s-a produs insasi starea de insolventa a societatii
care a ajuns in incetare de plati fara a putea achita din averea sa datoríile fata de
creditori.

Cu privire Ia existenta faptei aceasta consta in neindeplinirea de catre parat a
obligatiei de a asigura si organiza conducerea contabilitatii in conformitate cu
normele legale incidente, dar si in folosirea bunurilor debitoarei in folosul propriu si in
deturnarea activului el.

Sub aspectul prejudiciului acesta ≥pnsta in cauzarea starii de insolventa a
societatii administrate de parat, aceast4 ajungand in incetarea de plati si in
imposibilitatea de a-si indestula creditorii c$~b averea sa.

Legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu este evidenta, dat fund ca, in
lipsa atitudinii abuzive a paratului fata de debitoare nu s-ar fi deschis procedura Ia
cererea unui creditor.

In ceea ce priveste vinovatia, aceasta imbraca cel putin forma intentiei
indirecte, in sensul ca a prevazut rezultatul faptelor sale si, desi nu I-a urmarit a
acceptat posibilitatea producerii sale.

Fata de cele mai sus mentionate solicitam admiterea apelului, schimbarea
in tot a sentintei nr. 1605125.06.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in
dosarul nr. 14991312019Ia1, in sensul admiterii cererii de atragere Ia raspundere
formulata in temeiul art. 169 aIm. I lit. d) si e) din Legea nr. 8512014 si obligarea
paratului Filip Igor pentru acoperirea prejudiciului cauzat creditorilor in valoare
de 534.496 Iei.

Practician in insolventa,
TtĄdose GabriéI~~&
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