
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
Splaiul lndependenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucureşti, Sector 4
SECŢIA A VI-A CIVILĂ

Destinatar:
Răcaru Gheorghe Andrei
sector 4, Bucureşti, strDrumul
Cretestilor, nr. 17, bI. Cl et 4, ap. 407

DOSARIJL NR. 3323813120191a1
Materia: Faliment
Stadiul procesual al dosarului: Apel
Obiectul dosarului: atragerea răspunderd pentru intrarea
in insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014)
Complet: S6 Completul 9A

Comunicare Adresă
emisă Ia 2 octombrie 2020

Stimată doamnă/Stimate domn,

in legătură Cu dosarul având datele de identificare de mai sus, in calitate de Intimat, vă comu m că
in termen de 10 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 intâmpinarea. Depuneţi documentele
solicitate şi inscrisurile doveditoare într-un exemplar pentru instanţă şi Căte un exemplar pentru fiecare parte,
cf. art. 150 NCPC
Conform art. 205 aIm. (2) dín Legea 13412010 privind Codul de procedura civilă, intâmpinarea trebuie să
cuprindă:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului on, pentru persoanele
juridice, denumirea şi sediul, precum şi după caz, codul unic de Inregistrare sau codul de identificare fiscală,
numărul de inmatniculare in registrul comerţului on de inscriere in registrul persoanelor juridice şi contu bancar,
dacă reclamantul nu Ie-a menţionat in cererea de chemare in judecată. Dispoziţiile art. 148 aIm (1) teza a Il-a
sunt aplicabile in mod corespunzător. Dacš părâtul Iocuieşte in străinătate, va arăta şi domiciliul ales in
România, unde urmează să i se facă toate comunicările pnivind procesul;
b) excepţflle procesuale pe care pârâtul le nvocă faţă de cererea reclamantului;
c) răspunsul Ia toate pretenţflle şi motivele de fapt şi de drept ale cererfl;
d) dovezile cu care se apără tmpotr’va flecărui capăt din cerere, dispoziţflle art. 194 lit. e) fund aplicabile in mod
corespunzător;
e) semnătura.

Nota: -PRIN PUBLICARE PE PORTALUL INSTANTEI Intâmpinarea se depune in 2 ex.

1) in afara celor de ordmne publică dacă legea nu prevede altfel

Parafa~efului instanţei, semnătura gr&ierului
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ÎNŞTIINŢARE

in atenţia Răcaru Gheorghe Andrei
având ultim domiciliu in sector 4, Bucureşti, str.Drumul Cretestilor, nr. 17, bI. Cl, et. 4, ap. 407

in Conformitate cu art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă vă inştiinţăm că Ia data de , ora am procedat Ia
afşarea prezentei, nefiind indeplinite condiţflle de inmânare a următoarelor acte de procedură: cerere de apel. in legătură Cu dosarui Cu nr. 33238/3/2019/al. atlat
pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a Vl-a Civilă Cu sediul in Splaiul lndependenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucureşti. SeCtor 4,.
ROMAN IA.

Vă comunicăm că sunteţi in drept să vă prezentaţi după a zi de Is afişarea prezentei, dar nu mai mult de 7 zile, pentru inmánarea actelor de procedură Ia
sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a V1-a civilă, , in zilele lucrătoare, intre orele. De asemenea, menţionăm Că, in Cazul in care, tără motive
temeinice, nu vă prezentatJ pentru comun carea actelor in termenul de 7 zile, adele de procedură se var considera comunicate Ia impitnirea acestul termen.

Agent insărcinat cu inmânarea

Semnătura
(nume, prenurne funcţia)

Dosar nr. 33238I312019/al, Fallment - Apel Complet: S6 Completul 9A

DOVADA DE INMANARE

in data de Ia ora subsemnatul(nume prenume, funcţia având de inmânat
următoarele acte de procedură: cerere de apel, in Iegătură cu dosarul cu nr 33238/3/2019/al atlat pe rolul nstanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a VI-
a civilă cu sediul in Splaiul lndependenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucureşt’. Sector 4 , ROMANIA, m-am deplasat in sector 4, Bucureşti, str.Drumul Cretestilor,
nr. 17, bl. Cl, et. 4, ap. 407 ultirnul domiciliu al numitului/ei Răcaru Gheorghe Andrei unde ( )actele au fast inmânate destinatarului Ia locaţia desemnată de
instanţă, iar acesta a semnat dovada / () adele au fast nmânate numitului/ei (flu~ prenume şI

acesta/aceasta a semnat dovada / () adele au fost lnmânate destinatarului, Care a semnat dovada, in locaţia

Primitor
Calitatea primltorului: ( }destinatar 1< )administrator sau portar/in ocuitor
portar al clădirii / ( )funcţionar sau persoană insărcinată cu primirea
corespondenţei / ( )persoană majoră din familie sau care locuieşte cu
destinataru / ( )altă calitate
Act de identitate: (tipul, seria şi/sau numărul) . .

Semnitura:

Declarant (persoană care a făcut lnmânarea)
Calitatea declarantului: Qagent insărcinat cu inmânarea 1< )funcţionar desemnat
pentru primirea corespondenţei de către unitatea militară. căpitănia portului.
administraţia penitenciarului. administraţia aşezământulu’ de asistenţă medicală
sau socială / ( )funcţionar desemnat pentru inmânarea
actelor procedurale Ia sediul instanţei

Semnătura:

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ
în cazurile prevăzute Ia art. 162 şi art. 163 din Legea 13412010 privind Codul de procedură civilă

In data de Ia ora subsemnatul agent insărcinat cu lnmânarea actelor de procedură
aferente dosarului Cu nr 33238/3/2019/al numitului/ei Răcaru Gheorghe Andrei Ia adresa sector 4, Bucureşti, str.Drumul Cretestilor, nr. 17, bI. Cl, et. 4, ap. 407
dosaratlat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a VI-a civilă cu sediul in Splaiul lndependenţei nr.5, Cod postal 050091. Bucureşti, Sector 4,
ROMANIA, am predat actele de procedură numitului/ei in calitate de tuncţionar desemnat pentru () primirea
corespondenţei Ia unitatea m itară/căpităn’a portului/administraţia inchisorii/admin;straţia aşezământului de asistenţă medicală/socială

/ () funcţionar desemnat pentru inmânarea actelor procedurale Ia sedíul instanţei

Predă:
agent insărcinat cu inmânarea actelor de procedură
Semnătura:

Pńmeşte’
funcţionar desemnat
Semnăturr



)osar nr. 332381312019/al, Faliment - Apel Complet: S6 Completul 9A

PROCES-VERBAL DE INMANARE
i data do Ia ora subsemnatul<nume prenume. funcţia avănd do inmânat
rmătoarole acto de procedură; cerere de apol, in legătură Cu dosarul Cu nr. 332381312019/al allat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI , Secţia a
‘I-a civilă Cu sediul in Splaiul lndependenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucure$i, Sector 4,, ROMANIA, rn-am deplasat in sector 4 Bucureşti str Drumul
rotestilor, nr. 17, bI. Cl, et. 4, ap. 407 ultimul domiciliu al numitu ui/ei Răcaru Gheorghe Andrei, undo undo am intocmit prezentul proces-verbal din
rmătoarele motive
)Actelo do procedură au fast predate administratorului clădirn/portaruluilagentului do pază, numitulla’ . C.l.**
oria nr Semnătura / ( )destinatarul sau persoana majoră din familie sau care locuieşte cu dostinataruliadministratorul
lădirn/portarul/agentul de pază, numitult (]a primit actelo, dar a refuzat sernnarea dovezii do inmănaro \[) a
rimit actele dar nu a putut semna dovada de lnmânare deoarece I ( )destinatarul sau persoana majoră din familie
are locuieşte cu destinatarulladministratorul clădirii /portarullagentul do pază [)sunt absenţi \(] refuză primirea actelor jar actelo []au fost dopuse Ia cutia
oştală ‘[ ] In lipsa cutiei poştale . a fost ałlşată inştnnţarea, iar actole sunt/vor Ii depuse Ia sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Seąia a Vl-a civilă /
)actele au fast depuse Ia cěsuţa poştală lnchiriată I ( )m-am aflat în imposib itatea comunicării actelor do procedură şi returnez Ia instanţa emitontă actolo,
eoarece []irnobilul a fost demolat ‘[3 imobilul este nelocu bil sets do nointrebuinţat ‘ (] destinatarul nu mai locuieşte Ia acea adresă ‘[ ] alto motive

loclarant (agent ~nsărcinat Cu nmânareaactolor)(nume prenume, funcţía Semnătura:
)Subsemnatul* funcţionar desemnat al instanţei pentru inmânarea actelor procedurale specilice
istanţolor do judocată Ia data de ora declar că ( )destinatarul a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezh do Inmănaro I ()
estinatarul a primit actele dar nu a putut semna dovada do inmânare deoarece ( )retumoz instanţei omitonte actele
e procedură, deoarece termenul legal pentru comunicarea actelor s-a implinit, ar dostinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a prezentat pentru nmânaro.
numele prenumele caMtatea sau funcl)a - după caz

so completoază siiuaţia in care inrnůna,ea citaţ’e’ so face potnvit dispoziţi br art 162 c~c
Semnătura .

Data prezontării
)OVADA I PROCES VERBAL DE INMANARE
:ătre
:URTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a Vl-a civilă Oficiul poştal’

.plaiul lndependenţei nr 5 Cod postal 050091 Bucureşti Soctor 4 ROMANIA Recornandata nr

Data inapoior Data sosiri

)osar iv. 33238/3/2019/al, Falirnent - Apel Complet S6 Completul 9A Data prezentărü

ONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDIJRĂ
n cazurile prevăzute Ia art. 162 şi art. 163 din Legea 13412010 privind Codul de procedură civilă
;ătro
:URTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a VI-a clvilă Oficiul poştal’

plaiul Independenţei nr 5 Cod postal 050091 Bucureşti, Sector 4, . ROMANIA Recomandata nr
Data inapoiorii Data sosirn



MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 4
Direcţ8 Goncr~ă Re~on&ă

Agenţia Naţională de aFnanţo(orPublice

Administrare Fiscală Str.Sperantei nr.40, sector 2, BucureştiTel: 021210.14.83; Fax: 021 210.14.84
Direcţia Generală Regiona Iă a e-mail: iuridic.mb~anaf ro
Finanţelor Publice — Bucureşti
Activitatea Juridica -Biroul Juridic 4

Nr. MBR JRD 59804119.08.2020

Ret. dosar 332381312019/al
Tribunalul Bucuresti, sectia a Vll-a Civila

Catre,
CURTEA DE APEL BUCURESTI

DOMNULE PRESEDINTE

Subscrisa Directia Generala Regionala a Finantelor Publice, in reprezentarea
Adminjstratiei Sectorului 4 a Finantelor Publice Cu sediul ales in Bucuresti, Str. Sperantei
nr.40, sector 2, in temeiul art. 466 si urm. Cod Procedura Civila, formuleaza in termen
legal prezentul:

APEL
impotriva Sentintei Civila nr.2747 din data de 28.07.2020, pronuntata in dosarul nr.

33238/3/2019/al aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti, Sectia a Vll-a Civila, cu solicitarea ca,
in baza motivelor pe care vi le vom invedera sa ne admiteti apelul asa cum a fost
formulat si sa modificati sentinta comerciala sus-amintita in sensul admiterii cererii
formulata de Administratia Finantelor Publice Sector 4, in calitate de creditor, in baza art.
169 lit. c) si d) din Legea nr. 8512014 privind procedura insolventei, pentru atragerea
raspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale S.C ADIANA 4 You S.R.L, Cu
sediul fiscal în Bucureşti, Sector 4, Str. Drumul Cretestilor nr.17, bId, et.4, ap.413, CUI
17991331, in cotradictoriu cu MIHAILA ANAMARIA-GEORGETA cu domiciliul in
Bucuregi, Sector 4, Str. Maria Lazarescu nr.53 si RACARU GHEORGHE ANDREI cu
domicilul in Bucureşti, Sector 4, Str. Drumul Cretestilor nr.17, bI.C1, et.4, ap.407, in
considerarea calitatii acestuia de organe de conducere ale S.C ADIANA 4 YOU SRL.

Prin sentinta civila pe care o apelam, instanta a dispus respingerea cererii
formulata de catre creditori ca neintemeiata.

PRECIZARI PREALABILE
Prin care invederam instantei faptul ca, potrivit O.P.A.N.A.F.2753/2015, incepand

cu data de 01 .01 .2016 se aproba structura organizatorica a directiilor generale regionale
ale finantelor publice.

Avand in vedere dispozitiile legale mentionate, va solicitam sa luati act de faptul
ca, incepand cu data de 01 .01.2016, Administratia Sector 4 a Finantelor Publice urmeaza
sa lie reprezentata de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice, Biroul
Juridic4.

Fata de cele mentionate anterior, coroborate cu dispozitiile art.98 Cod Procedura
Civila. solicitam ca toate actele procedurale indeplinite in dosarul mentionat, sa lie

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UF) 2016/679
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comunicate Ia sediul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti,
respectiv in Str. Sperantei nr.40, sector 2. Bucuresti.

MOTIVARE
In fapt, in data de 10.03.2020 Administratia Sector 4 a Finantelor Publice a

formulat in temeiul art. 169 aIm. (1) lit. C SI d din Legea nr. 85/2014, privind procedura
insolventei, o cerere de atragere raspunderii patrimoniale personale a numitilor MIHAILA
ANAMARIA-GEORGETA si RACARU GHEORGHE ANDREI in considerarea calitatii
acestuia de administrator /asociat al societatii, prin care s-a solicitat instantei sa dispuna
suportarea de catre acesta a debitelor cu care figureaza societatea debitoare Ia bugetul
de stat conform tabelului definitiv depus Ia dosar.

Prin sentinta civila pe care o apelam, instanta a dispus respingerea cererii formulata
de catre creditori ca neintemeiata.

Consideram ca instanta de fond a procedat Ia solutionarea cererii formulata de
institutia noastra cu interpretarea gresita a Iegii.

Am aratat instantei faptul ca prin continuarea unei activităti ineficiente,
reprezentantul debitoarei a încălcat dispozitiile art. 66 aIm i din acelasi act
normativ, care instituie obliqativitatea acestora de a se adresa tribunalului cu
cerere pentru a fÉ supusă dispozitlilor acestei legi, in termen de 30 de zile de Ia
aparitia stării de insolventă.

Prin mncălcarea acestor dispoziţii legale se dovedeşte faptul că prin continuarea
activităţii societăţii care se afla în incetare de piăţi, administratorii societăţii nu a făcut
altceva decât să adâncească pierderile debitoarei (art. 169 lit. c). Societatea a acumulat
Tn decursul timpului datorii semnificative, care nu au putut 11 achitate, dovadă find datoriile
acesteia către bugetul de stat.

In această situatie. formularea cererii prevăzute de art. 66 din acelasi act
normativ, nu este o optiune a debjtorului, ci o obligatie. un comandament pe care
administratorul flu îI poate încălca.

Tn acest context, dispoziţiile art. 169 lit. c reprezintă o sanctiune care trebuie
aplicată administratorului care a incălcat dispoziţii imperative ale legii care impun
obligaţia de a solicita stabilirea stării de insolvenţă, CU menţiunea că interesul acestora
este prezumat, datorită faptului că mandatul in baza căruia a condus societatea
comercială este unul comercial, prezumat a fi oneros (art. 72 din Legea 31/1 990 rep.).

Raspunderea membrilor organelor de conducere ale societăţilor ajunse in
incetare de plati, asa cum este reglementata de prevederile art. 169 din Legea
8512014, este o raspundere speciala care pune Ia mndemana creditorilor mijloace
juridice adecvate pentru a asigura bunurile necesare acoperirii pasivului
debitorului.

Răspunderea pe care o reglementează dispoziţiile art. 169 din legea insolvenţei, este
o răspundere contractuală. Astfel, administratorul este considerat culpabil, fără a
mai produce alte dovezi Impotriva acestuia, cu excepţia aceleia de a se face
constatarea, de către judecătorul sindic, a ajungerii societăţii Ia stadiul de Incetare
de plăţi. (Oricine exercitând obişnuit profesia de mijlocitor, va fi cazut in faliment, ę
culpabil...)

Neindeplinirea obligatiilor legale mentionate mal sus. creează 0 prezumtie îfl
Iegătură cu folosirea bunurilor si creditelor societătii debitoare de către pâťât în
alte scopuri, dovedeste culpa acestula în aiungerea societătii debitoare în
incapacitate de plată.
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Dispoziţiile ad. 169 at 1, trebule îr,ţelese în sensul de mai sus şi flu sub aspectul
unel vinovăţii care ar îmbrăca forma intenţiei sau culpel pentru că flu ne aflăm hi faţa
dispoziţiilor care reglementează răspunderea civilă delictuală, articolul 998 şi urm. C. civ,
ci în faţa unei norme speciale derogatorie de Ia dreptul comun. Prin săvârsirea oricărei
fapte descrisă de art. 169, culpa persoanei trebuie examinată după criteriul bunului
profesionist (bonus pater familias).

Prin cererea formulata de catre institutia noastra, am soiicitat instantei sa
procedeze Ia atragerea raspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale societatii,
respectiv a administratorului societatii pentru pasivul social ramas neacoperit ca urmare
a declansarii procedurii falimentului.

De asemenea din actele cauzei rezulta ca mai multe categorii de obligatii Ia
bugetul de stat nu au fost varsate Ia termenele prevazute de legale, acumularea acestora
precum si a dobanzilor si penalizarilor de intarziere aferente, constituind cu siguranta
unul din motive pentru care debitoarea a ajuns in incetare de plati.”

Astfel “responsabilitatea pentru manifestarea acestor incalcari ale
dispozitiilor leqale revine Cu certitudine administratorului debitoarei, fata de
prevederile art. 169 aIm I lit d) din legea 8512006 privind procedura insolventei.”

Am aratat ca au fost intrunite toate cerintele legale pentru atragerea raspunderii
patrimoniale, respectiv am aratat ca exista un prejudiciu, exista o fapta ilicita, o legatura
de cauzalitate intre cele doua si exista de asemenea Si prezumtia de culpa a
administratorilor.

1. In ceea ce priveste existenta unei fapte ilicite
In primul rand, asa cum am aratat si in cuprinsul cererii noastre, in conformitate cu

prevederile Legii 82/1991, art. I al. 1 « societatile comerciale ... au obligatia sa
organizeze si sa conduca contabilitatea proprie ... potrivit prezentei legi » si art. 5
« persoanele prevazute Ia art. 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si
sa intocmeasca situatii financiare anuale ». Coroborand aceste prevederi legale cu
textele art. 73 aIm 1 lit. C si art. 73 aim. 2 « administratorii sunt solidar raspunzatori fata
de societate pentru existenta registrelor cerute de lege Si corecta br tinere. Actiunea in
raspundere impotriva administratorilor apartine si creditoribor societatii, insa acestia o pot
exercita numai in caz de faliment al societatii », rezulta fara echivoc ca in cazul
nedepunerii documentelor contabile prevazute de lege nu s-a tinut o contabilitate in
conformitate Cu legea.

Legiuitorul a instituit obligatia tinerii contabilitatii in partida dubla si obligatia
depunerii unui exemplar din bilantul anual si din raportarea semestriala Ia organele
fiscale (in speta Ia Administratia Finantelor Publice Sector 4) tocmai pentru a exista
posibilitatea controlului activitatii contabile. Prin nedepunerea documentelor contabile
prevazuta de lege se incalca in mod flagrant prevederile legale care reglementeaza
modalitatea de tinere a contabilitatii.

Din cele expuse mai sus consideram ca rezulta in mod clar ca societatea debitoare,
prin administratorii acesteia, nu a tinut contabilitatea in conformitate cu prevederile leqale,
fund asfel indeplinita conditia esentiala prevazuta expres de litera d) art. 169 din Legea
85/2014. privind procedura insolventei.

2. In privinta preiudiciului
Consideram ca existenta unui prejudiciu cert cauzat institutiei noastre de catre parat

prin conducerea defectuoasa a societatii, s-a stabilit cu prisosinta in cursul desfasurarii
procedurii de lichidare judiciara, prin intocmirea de catre Iichidatorul judiciar a tabelului
final consolidat al obligatiilor debitoarei, tabel necontestat.
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3. Sub aspectul culpei
In privinta izvorului raspunderii civile, subliniem ca aceasta are atat sorginte

delictuala (izvorand din nerespectarea obligatiilor legale) cat si contractuala (izvorata din
contractul de mandat pe care reprezentantii societatii ii incheie cu societatea). Primeaza
in acest caz calitatea de mandatar a reprezentantilor societatii.

Mai mult, Ia art 11 al Legii 82/1991, modificata si republicata, Ia aIm. (1) se arata in
mod clar ca: «Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii Ia persoanele
prevăzute Ia art. 1 revine administratorilor, ordonatorului de credite sau altei persoane
care are obligaţia gestionării unităţii respective.”

Administratorul avand de indeplinit un contract tacit de mandat in temeiul art. 72 din
Legea 31/1990 republicata si are raspundere contractuala fata de tertii pagubiti de
societatea ce o reprezinta.

Se poate astĺel lesne observa ca obligatia tinerii contabilitatii in conformitate Cu
prevederile legale incumba administratorului societatii in baza Iegii, fund una dintre
obligatiile cuprinse in contractul de mandat tacit sau expres care se incheie intre o
societate si administratorul ei.

Pe tot parcursul desfasurarii procedurii de faliment si in cursul judecarii cererii
noastre intimatul nu a facut in nici un fel dovada existentei unor cauze care sa-I absolve
de aceste obligatii contractuale, rezultand in mod evident existenta culpei.

Consideram ca prin cele aratate mai sus am stabilit fara echivoc existenta culpei
paratului.

4. In ceea ce priveste legatura de cauzalitate
Societatea comerciala este o grupare de persoane constituita pe baza unui contract

de societate in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru
exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii de profit. Deci prin contractul de
societate, asociatii se obliga Ia savarsirea anumitor acte de comert de natura a produce
profit. Fund accesorii desfasurarii activitatilor de comert, depunerea documentelor
contabile prevazute de lege poate fi considerata de asemenea o actiune accesorie
desfasurarii activitatii comerciale Ia care asociatii sunt obligati in conformitate Cu
contractul de societate.

0 societate comerciala nu poate functiona viabil in conditiile in care admnistratorii
sau asociatii sai manifesta un dezinteres total in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor
minime pentru functionarea societatii, respectiv nu tin o contabilitate in conformitate cu
prevederile legale, nu varsa Ia buget sumele constituite ca taxe Si impozite, nu depun
documentele contabile prevazute de lege. Singurul rezultat, previzibil de altfel, al acestei
atitudini de dezinteres fata de prevederile Ieaale ce guverneaza si reglementeaza
desfasurarea activitatii unei societati comerciale este falimentul acelei societati
comerciale.

Acesta este raportul de cauzalitate intre faptele culpabile ale administratorului ce
constau in neindeplinirea oblipatjilor legale (nerespectarea si neaplicarea Iegii) Si
preiudiciul creat creditorilor prin intrarea societatii in faliment.

Mai mult, nu se poate vorbi de neimplicare a administratorului in ajungerea in stare
de faliment a societatii atata vreme cat a constituit, dar nu a virat (a bugetul de stat,
sume de natura impozit microintreprinderi si venituri din amenzi. Deci societatea, Si
implicit administratorul acesteia au obtinut profit din activitatile comerciale desfasurate,
fara sa Diateasca imDozitele aferente.

In considerarea celor expuse mai sus va rugam sa observati ca instanta de fond a
analizat eronat situatia de fapt, considerand ca, in cauza nu s-au probat elementele
necesare pentru atragerea raspunderii patrimoniale a paratului.
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Am aratat astfel ca au fost intrunite toate cerintele legale pentru atragerea
raspunderii patrimoniale, respectiv am aratat ca exista un prejudiciu, exista o fapta ilicita,
o legatura de cauzalitate intre cele doua si exista de asemenea Si prezumtia de culpa a
administratorului societatii debitoare.

In privinta izvorului raspunderii civile, subliniem ca acesta are atat sorginte
delictuala (izvorand din nerespectarea obligatiilor legale) cat si contractuala (izvorata din
contractul de mandat pe care reprezentantii societatii ii incheie Cu societatea). Primeaza
in acest caz calitatea de mandatar a reprezentantului societatii.

Nu se poate sustine ca in cazul incalcarii obligatiei de a tine contabilitatea in
conformitate cu legea exista o prezumtie de culpa ca in cazul raspunderii civile delictuale
reglementate in dreptul comun, Cand autorul prejudiciului raspunde pentru culpa cea mai
usoara (culpa levissima) pentru ca formularea art. 169 lit. d deroga de (a acest principiu.

Mai trebuie mentionat ca in temeiul art. 169 din lege sunt raspunzatori pecuniar,
membrii organelor de conducere “care au cauzat” ajungerea persoanei juridice Ia
incetarea de plati prin una dintre faptele enumerate in text. Aceasta expresie “au cauzat”
sugereaza existenta raportului de cauzalitate intre fapta perSonala si prejudiciul suferit de
averea debitorului si consecutiv de creditori, dar aplicarea textului are bc si in situatia in
care fapta a constituit conditii favorabile pentru ajungerea in insolventa. Prin urmare,
paratul cu intentie nu a respectat aceste obligatii si nu a depus actele contabile pentru a
frauda creditorij. Starea de insolventa ii eSte imputabila Si solicitam sa suporte plata
pasivului debitoarei.

Administratorul avand de indeplinit un contract tacit de mandat in temeiul art. 72 din
Legea 31/1990 republicata.

Consideram ca prin cele aratate mai ~us am stabilit fara echivoc existenta culpei
paratilor.

Urmare a activitatii desfasurate de administratorul Societatii, societatea a intrat in
incetare de plati, Si pe cale de consecinta in faliment, institutia noastra fund prejudiciata
prin neplata impozitelor si taxebor, dobanzilor si penalitatilor aferente acestora.

In considerarea celor expuse mai sus va rugam sa obServati ca instanta de fond a
analizat eronat situatia de fapt, considerand ca nu sunt intrunite nici una dintre ipotezele
cuprinse in art. 169 c) si d) din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei.

Asifel, solicitam instantel sa admita apelul de fate asa cum a fost formulat Si
sa procedeze Ia modificarea sentintei instantel de fond, in sensul admiterii cererii
formulate in baza art. 169 lit. c) si d) din Legea 85/2014, de catre institutia noastra Si
obligarea numitilor MIHAILA ANAMARIA-GEORGETA si RACARU GHEORGHE
ANDREI, in considerarea calitatii acestuia/acestora de administrator / asociat a!
S.C. ADIANA 4 You SRI.. Ia plate pasivului neacoperit respectiv a obligatiilor
conform Tabelului Definitiv al debitoarei existent Ia dosar.

In drept - Lg. 85/2014.
Prezenta cerere este scutita de plata taxelor de timbru si timbru judiciar, în

conformitate cu dispozitiile art. 343 din Leg-- pr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, coroborate cu cele ale art.30 din P ‘ . ~ e 013.

In conformitate cu prevederile art. 1 .ę •u odul de Procedura Civila solicitam
judecarea si in Iipsa. ~ ~.,

Coń~Ďnhi?tŞúStNä’
Director sjj ~ic
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