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

Destinatar: 
ANGHEL I.CORNEL ILIE 
sector 5, Bucureşti, STR.SOLD.ION 
CANDEA, nr. 11, bl. 22, sc. 3, ap. 43 

DOSARUL NR. 17685/3/2013/a1 
Materia: Faliment 
Stadiul procesual al dosarului: Apel 
Obiectul dosarului: Angajarea răspunderii conform 
art.138 din Legea 85/2006 
Complet: S6 Completul 6A 

Stimată doamnă/Stimate domn, 

în legătură cu dosarul având datele de identificare de mai sus, în calitate de Intimat, vă comunicăm 
că în termen de 15 zile de la 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 înscrisurile doveditoare într-un exemplar pentru instanţă şi câte un exemplar 
pentru fiecare parte, cf. art. 150 NCPC 
Conform art. 205 alin. (2) din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă, întâmpinarea trebuie să 
cuprindă: 
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele 
juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare 
fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi 
contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 148 
alin. (1) teza a ll-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi 
domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; 
b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului; 
c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şl de drept ale cererii; 
d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile art. 194 lit. e) fiind aplicabile în 
mod corespunzător; 
e) semnătura. 

Nota: pe portalul instanţei de judecată cu exemplar motive de apel şi cu menţiunea că intimpinarea se 
depune in dublu exemplar 

1) în afara celordfiLordine publică, dacă legea nu prevede altfel 

Comunicare Adresă 
emisă la 6 martie 2015 

PREŞEDINTE 

Judecător UA SAVONEA 



ÎNŞTIINŢARE 

în atenţia ANGHEL I.CORNEL ILIE 
având ultim domiciliu în sector 5, Bucureşti, STR.SOLD.ION CANDEA, nr. 11, bl. 22, sc. 3, ap. 43 

in conformitate cu art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, vă înştiinţăm că la data de ora am procedat la 
afişarea prezentei, nefilnd îndeplinite condiţiile de înmânare a următoarelor acte de procedură:cerere de apel, în legătură cu dosarul cu nr. 17685/3/2013/a1, 
aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a Vl-a civilă cu sediul în Splaiul Independentei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4 , , 
ROMÂNIA. 

Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după o zi de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de 7 zile, pentru înmânarea actelor de procedură 
la sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a Vl-a civilă,, în zilele lucrătoare, între orele . De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără 
motive temeinice, nu vă prezentaţi pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui 
termen. 

Agent însărcinat cu înmânarea: 

(nume, prenume, funcţia) 
Semnătura: 

Dosar nr. 17685/3/2013/a1, Faliment - Apel Complet: S6 Completul 6A 

DOVADA DE ÎNMÂNARE 

l n d a t a d e I a 0 r a s u b s e m n a t u l ( n u m e , prenume, funcţia) a v a n d d e î n m a n a t 

următoarele acte de procedură: cerere de apel, în legătură cu dosarul cu nr. 17685/3/2013/a1 aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia 
a Vl-a civilă cu sediul în Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA, m-am deplasat în sector 5, Bucureşti, 
STR.SOLD.ION CANDEA, nr. 11, bl. 22, sc. 3, ap. 43 ultimul domiciliu al numitului/ei ANGHEL I.CORNEL ILIE , unde ()actele au fost înmânate destinatarului 
la locaţia desemnată de instanţă, iar acesta a semnat dovada / ( ) actele au fost înmânate numitului/ei { n u m e p r e n u m e ) 

şi acesta/aceasta a semnat dovada / ( ) actele au fost înmânate destinatarului, care a semnat dovada, în 
locaţia 

Primitor 
Calitatea primitorului: ()destinatar / ()administrator sau portar/înlocuitor 
portar al clădirii / ()funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea 
corespondenţei / ()persoană majoră din familie sau care locuieşte cu 
destinatarul / ()altă calitate 
Act de identitate: (tipul, seria şl/sau numărul): 

Semnătura: 

Declarant (persoană care a făcut înmânarea) 
Calitatea declarantului: ()agent însărcinat cu înmânarea / ()funcţionar 
desemnat pentru primirea corespondenţei de către unitatea militară, căpitănia 
portului, administraţia penitenciarului, administraţia aşezământului de asistenţă 
medicală sau socială / ( funcţionar desemnat pentru 
înmânarea actelor procedurale la sediul instanţei 

Semnătura: 

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ 
în cazurile prevăzute la art. 162 şi art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

l n d a t a d ® ••: • l a o r a subsemnatul agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedura 
aferente dosarului cu nr. 17685/3/2013/a1 numitului/ei ANGHEL I.CORNEL ILIE la adresa sector 5, Bucureşti, STR.SOLD ION CANDEA nr 11 bl 22 sc 3 
ap. 43, dosar aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a Vl-a civilă cu sediul în Splaiul Independentei nr.5, Cod postai 050091 ' 
Bucureşti, Sector 4 , , ROMANIA, am predat actele de procedură numitului/el '. î n calitate de funcţionar 
desemnat pentru ( ) primirea corespondenţei la unitatea militară/căpitănia portului/administraţia închisorii/administraţia aşezământului de asistenţă ' 
medicala/sociala / ( ) func ţ ionar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale la sediul instanţei 

P r e d ă : Primeşte: 
agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură funcţionar desemnat 
Semnătura: Semnătura: 

A.S. 06,03.2015 15:45:56 



r 

Dosar nr. 17685/3/2013/a1, Faliment - Apel Complet: S6 Completul 6A 

PROCES-VERBAL DE INMANARE 
în data de ia ora. ., subsemnatul ., având de înmânat (nume, prenume, funcţia) 
următoarele acte de procedură: cerere de apel, în legătură cu dosarul cu nr. 17685/3/2013/a1 aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI , Secţia 
a Vl-a civilă cu sediul în Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA, m-am deplasat în sector 5, Bucureşti, 
STR.SOLD.ION CANDEA, nr. 11, bl. 22, sc. 3, ap. 43 ultimul domiciliu al numitului/ei ANGHEL I.CORNEL ILIE , unde unde am întocmit prezentul proces-
verbal din următoarele motive: 
()Actele de procedură au fost predate administratorului clădirii/portarului/agentului de pază, numitul/a* 
C.l.** seria..., nr Semnătura / ()destinatarul sau persoana majoră din familie sau care locuieşte cu destinatarul/administratorul 
clădirii/portarul/agentul de pază, numitul* [ ] a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare \ 
[ ] a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece / ()destinatarul sau persoana majoră din 
familie care locuieşte cu destinatarul/administratorul clădirii /portarul/agentul de pază [ ] sunt absenţi \ [ ] refuză primirea actelor, iar actele [ ] au fost depuse la 
cutia poştală \ [ ] în lipsa cutiei poştale , a fost afişată înştiinţarea, iar actele sunt/vor fi depuse la sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a VI-
a civilă / ()actele au fost depuse la căsuţa poştală închiriată / ()m-am aflat în imposibilitatea comunicării actelor de procedură şi returnez la instanţa emitentă 
actele, deoarece: [ ] imobilul a fost demolat \ [ ] Imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuinţat \ [ ] destinatarul nu mai locuieşte la acea adresă \ [ ] alte motive 

Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor). , Semnătura: (nume, prenume, funcţia) 
()Subsemnatul* funcţionar desemnat al instanţei pentru înmânarea actelor procedurale 
specifice instanţelor de judecată, la data de ora declar că ()destinatarul a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de 
înmânare / ()destinatarul a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece ()returnez 
instanţei emitente actele de procedură, deoarece termenul legal pentru comunicarea actelor s-a împlinit, iar destinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a 
prezentat pentru înmânare. 
*) numele, prenumele, calitatea sau funcţia - după caz; 

**) se completează în situaţia în care înmânarea citaţiei se face potrivit dispoziţiilor art.162 CPC 
Semnătura: 

DOVADA / PROCES VERBAL DE INMANARE 
Către 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a Vl-a civilă 

Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA 

Data prezentării 

Oficiul poştal: 

Recomandata nr.: 

Data înapoierii Data sosirii 

Dosar nr. 17685/3/2013/a1, Faliment - Apel Complet: S6 Completul 6A Data prezentării 

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ 
în cazurile prevăzute la art. 162 şi art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
Către 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a Vl-a civilă 

Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA 

Oficiul poştal: 

Recomandata nr.: 

Data înapoierii Data sosirii 



A g e n ţ i a Na ţ i ona le 
A d m i n i s t r a r e Fisc>;v 

Di rec ţ i a Genera lă Re r a i a ; 
F i nan ţe lo r Pub l i ce - uresîti 

Birou! Juridic Contencios 

Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice - Bucureşti 

Str.Speranţei nr.40, sector 2, Bucureşti 
Tel: 021210.14.88; Fax: 021 210.14.84 
e-mail: juridic.inb@mfinante.ro 
Număr de înregistrare operator de date cu 
caracter personal ANSPDCP: 20494 

Nr.36777/BJC4/16.02.2015 

Tribunalul Bucureşti 
Secţia a Vli-a Civila 
Dosar 17685/3/2013/a1 

L NULE PREŞEDINTE 

Subscrisa Direcţia Ge • a Reoionala a Finanraler Publice Bucureşti, in 
reprezentarea Administraţiei Se arului \ a "nantelor Publice cu sediul in Bucureşti, 
Str. Speranţei nr.40, sector 2 temeiul art. 466 si urm. Cod Procedura Civila, 
formuleaza ir; termen legal prez. ; 

A P E L 
împotriva Sentintei civik 725 d:n 23.01.2015, pronuntata in dosarul nr. 

17685/3/2013/a 1 aflat pe r< Tibinv X - Bucureşti, Secţia a Vll-a Civila, cu 
solicitarea ca, in baza motivek 1 care vi i . vom învedera sa ne admiteti apelul asa 
cum a fost formulat si sa rr ¡ificati sentinta comerciala sus-amintita in sensul 
admiteri' cereri; formulata de otia G ăi -ala Regionala a finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti, in repre. fi .1 inistratiei Sector 4 Finanţelor Publice, in 
calitate de creditor majoritar, ; >aza ar:. 138 lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolventei, pen.. ; agerea răspunderii patrimoniale a organelor de 
conducere ale S C. EGO AP -•"îTIS'NG S.R.L.cu sediul in Bucureşti, Str. Viorele 
nr.14, sector 4, CUI 112961 4 J40/10437/1998, in contradictoriu cu ANGHEL I. 
CORNEL ILIE cu domiciliul iri Bucureşti, Str. Sold. Ion Candea nr . l l , bl.22, sc.3, 
ap.43, sector 5. 

Prin sentinta comercial j care c apelam, instanta a dispus respingerea 
cererii formulata de către credite- . \.i fiind nefondata. 

PRECIZĂRI PREALAB n 

Prin care învederam ins ., raptul ca, potrivii G.P.A.N.A.F. nr.1104/2013, cu 
data de 01.06 2013 se aproba - j^ra organizatorica a direcţiilor generale regionale 
ale finanţelor publice. 

Având in vedere dispo; r: leeale mentionate, va solicitam sa luaţi act de 
făptui ca, începând eu data de .08.2013. administraţia Sector 4 a finanţelor publice 
urmeaza sa fie reprezentate • slrr ">! ectia Generala Regionala a Finnatelor 
Publice, Biroul Juridic Contenc 

Fata de ceia meni ion , l anteri< coroborate cu dispoziţiile art.98 Cod 
Procedura Civila, solicitam j toate act ele procedurale îndeplinite in dosarul 
menţionat, şa fie comunicaţi şed iu] J> I r ectiei Generale Regionale a Finatelor 
Publice Bucureşti, respectiv m r. Diir.ltilu Geroţa nr.13, sector 2, Bucureşti. 

httD://www. 1 e '-o/puiwps/portal/Bucuresti 

mailto:juridic.inb@mfinante.ro


In fapt, in data de 21 02.2014 Âdrviistrat Sector 4 a Finanţelor Publice a 
formulat in temeiul art. 138 alin. (1) lit. c din Leg; nr. 85/2006, privind procedura 
insolventei, o cerere de atragere raspundi ii tr ornate personale a numitului 
ANGHEL I. CORNEL ILIE, in calitate de sc mit îs ti asociat ai societatii prin care 
s-a solicitat instantei sa dispună suport i n a de •> ... acesta a debitelor cu care 
figureaza societatea debitoare la bugetul de stat coi -r tabelului definitiv consolidat 
depus la dosar. 

Prin sentinta comerciala pe ca-e o ap< lam, in ita a dispus respingerea cererii 
formulata ca fiind nefondata. 

Consideram ca Instanta de fond a r»rc;r;edat » oiuticnarea cererii formulata de 
institutia noastra cu interpretarea greşita a legii. 

Am aratat instanţei faptul cap r i n r.i/nţrrir unei activităţi ineficiente, 
reprezentanţii debitoarei au încălcat d î î j î cz i ţ i i l e 27 din acelasfacTnormativ. 
care instituie obligativitatea acestor; a" se dresa tribunalului cu cerere 
pentru a fi supusă dispozjtiilor^c^şţ? legi, în te • en de 30 de zile de 'Ţ apariţia 
stării de insolventă. " 

Prin încălcarea acestor dispoziţii leg' se do jşte făptui că pnn continuarea 
activităţii societăţii care se afla în încetare < e pi administratorul societăţii nu a 
făcut altceva decât să adâncească pierderile debito- re? (art. 138 l't. c). Societatea a 
acumulat în decursul timpului datorii care nu au putu? i achitate, dovadă fiind datoriile 
acesteja către bugetul de stat 

înaceas tăşlţuştje, for'vjjiare_^ zreni prev ute de art,27 din acelaşi act 
normativ, nu este o opţiune a debitori ju*, ci o oi1 ¡naţie pe care administratorul 
nu o poate încălca. ~ ~ 1 "" 

în acest context, dispoziţiile art. 138 lit. c reni :ntă o sancţiune care trebuie 
aplicată administratorului care a încălcat dispoz npşrative ale legii care impun 
obligaţia de a solicita stabilirea stării de insolvr cu menţiunea că nteresul 
acestora este prezumat, datorită faptuM' că mai iţul j n Jbazâ căruia a condus 
societateaj^merdală este unul comercial, prezun: ţ a fi oneros (art 72 din Leaea 
31/1990 rep.). a — 

Fapta administratorului debitoarei de r nu ine documentele coitabile cu 
ocazia lichidării, evidenţiază prin ea însăşi că ace<;t a acţionat contrar dispoziţiilor 
legii, nu a premis verificarea situaţiei fondurilor t nesti şi ale bunurilor societatii 
astfel încât, imposibilitatea constatării exacte a situa i patrimoniale a debitoarei sub 
aspectul activului şi pasivului, în evoluţia cronologii; pe toată durata societăţii, este 
cauzată de conduita pârâtului, care a prevăzut con: inţele atitudinii 'ui şi chiar'dacă 
nu le-a urmărit, le-a acceptat, consecinţa fiinc! r- cerea în stare de faliment a 
societăţii şi fraudarea creditorilor prin nep - 'a de ; recupera creanţele din activul 
patrimonial al societăţii falite. 

Raspunderea membrilor organelos de condu *re ale societăţilor ajunse în 
încetare de plaţi, asa cum este reglementata de revederile art. 138 din Legea 
85/2006, este o răspundere specia* care p e la indernana creditorilor 
mijloace juridice adecvate pentru a asigura urnirile necesare acoperirii 
pasivului debitorului. A 

Răspunderea pe care o reglementează dispoziţ art. 138 din legea insolvenţei, 
este o răspundere contractuală. în acest caz, a, linistratorul este considerat 
culpabil, fără a mai produce alte dovezi împotri acestuia, cu excepţia aceleia 
de a se face constatarea, de către judecătorul idic, a ajungerii societătii la 
stadiul de încetare de plăţi. 

http://www.anaf.ro/public/wps/pi, al/Bucuresti 
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Neindepiinirea obligatul > -gafa j ; Uonate mai sus, creează o prezumţie 
în legătură cu folosirea hu: >» c elitelor societăţii debitoare de către 
pârâţi în alte scopuri, do ! a acestora în ajungerea societăţii 
debitoare în incapacitate de, • 

Dispoziţiile art. 138 al. 1, tr e înţe 'sse în sensul de mai sus intrucat ne aflam în 
faţa unei norme speciale derc orie d ' dreptul comun. Prin săvârsirea oricărei 
fapte descrisă de art. 138, co persoane trebuie examinată după criteriul bunului 
profesionist (bonus pater fami ; 

Prin cererea formulata către i: titutia noastra, am solicitat instantei sa 
procedeze la atragerea rasp. erii patrimoniale a organelor de conducere ale 
societati;, respectiv a admi tratoiiriui societatii pentru pasivul social ramas 
neacoperii ca urmare a declar, procatf. ; faiimentului 

De asemenea din act^ ;: ise ta sarul cauzei rezulte ca mai multe categorii 
de obligaţi: la bugetul de sa au fost varsate la termenele prevăzute de lege, 
acumularea acestora precurr a dob izilOr si penalizărilor de iritirziere aferente, 
constituind cu siguranţa unui , otive . enfru care debitoarea a ajuns in încetare de 
plaţi." 

Am aratat ca au fost intri r toa:e cerinţele legale pentru atragerea răspunderii 
patrimoniale, respectiv am ar r ca e i. a un prejudiciu, exista o fapta ilicita, o 
legătură de cauzalitate intre CE. ^a exista de asemenea si prezumţia de culpa a 
asociaţilor. 

1. in ceea ce onveste c.,; r, urse. /¿>,,te ilicite 

Administratorul unei so ati este jbligat sa solicite ei insusi aplicarea 
dispoziţiilor Legi: 85/2006, nu nai in s l . ia apariţiei stării de incetare de plaţi, ci 
chiar si in situatia in care aceat tare e: ;e ninenta. 

In acest ser.s, pentru acu are-a uî or noi obligaţii restante, legiuitorul a stabilit 
chiar un termen Imita pentru ,unarea cererii, respectiv 30 de zile de la apariţia 
stării de insolventa. In acesta ; re, fcnru sarea unei cereri întemeiata pe dipozitiile 
Legii 85/2006 nu este o optiu « o obligaie pe care administratorul nu o poate 
incalca, iar dispoziţiile art. 13; o) apar oa o sancţiune aplicata administratorului 
pentru incalcarea dispoziţiilor • . din <•• • dSi lege. 

Fapta ilicita a asociaţilor , niinistr atorului societatii consta in exercitarea unui 
management defectuos, in ser ca a dispus continuarea unei activitati care ducea 
in mod vădit societatea debitor in star: ,c insolventa, iar dovada acesteia rezulta 
implicit din simpla ajungere debitorului in incapacitate de plata. Cu privire la 
prejudiciul cauzat creditorilor, - este deriva din starea de insolventa a debitorului si 
consta in imposibilitatea recuf rii integrale, in condiţii normale si la scadenta a 
datoriilor, astfel cum rezuta dit sltfl dbligatlilor debitoarei. 

Legătură de cauzalitate - fapte i 'ata si prejudiciu consta in dezinteresul 
aratat in ceea ce priveşte furi nrea -or ,a la cşt si in condiţiile de legalitate ale 
societati; 

2. !n privinţa prejudiciuiu 

Consideram ca existenta -.„¡l pîoiorlteu cert cauzat institutiei noastre de către 
paraţi prin conducerea defer asa a societăţii, s-a stabilit cu prisosinţa in cursul 
desfasurani procedurii de iar: : ju o- ,a, prin intocmirea de către lichidatorul 
judiciar a tabelului %ial conaoi" .! ab oa jr debitoarei, tabel necontestat. 

http://ww '.y r /p i <?>.'h /wps/portal/Bucuresti 

http://ww


3. Sub aspectul culpei 

In privinţa izvorului răspunderii cHc. subíiri -n ca aceasta are atat sorginte 
delictuala (izvorand din nerespectarea on'ioariilc" • ale) cat si contractuala (izvorata 
din contractul de mandat pe care reprezentanţii ietatii il încheie cu societatea). 
Primeaza in acest caz calitatea de mandatar a repi ¡ lianţilor societatii. 

Art 11 al Legii 82/1991, modificata si republir < a, la alin. (1) arata in mod clar 
ca: "Raspunderea pentru organizarea si conduce a contabilitătii ia persoanele 
prevăzute la ar t_ t revine administratorului, o . atorului de credite sau altei 
persoane care are obligaţia gestionării urităţii res;. 

Pe tot parcursul desfasurarii procedur i de făli mt si in cursul judecării cererii 
noastre intimatii nu au făcut in nici un fel ovada atentei unor cauze care sa ii 
absolve de aceste obligaţii contractual rezultând nod evident existenta culpei. 

Consideram ca prin cele aratate mai sus . stabilit fa ra echivoc existenta 
culpei paraţilor. 

4. In ceea ce priveşte legătură de ouzahtate 

Societatea comerciala este o grupare de p< oane constituita pe baza unui 
contract de societate In care asociaţii s inteleg s r una in comun anumite bunuri 
pentru exercitarea unor fapte de comen": n sco realizării de profit. Deci prin 
contractul de societate, asociaţii se oblica ia savar ea anumitor acte de comerţ de 
natura a produce profit. Fiind accesorii desfăşurării :tivitatilor de comerţ depunerea 
documentelor contabile prevăzute de lege poate ii o siderata de asemenea o acţiune 
accesorie desfasurarii activitatii comerciale la are asociaţii sunt oblicaţi in 
conformitate cu contractul de societate. 

O societate comerciala nu poate funcţiona vinb n condiţiile in care admnistratorii 
sau asociaţii sai manifesta un dezinteres total ceea ce priveşte îndeplinirea 
condiţiilor minime pentru funcţionarea societatii. r zpectiv nu tin o contabilitate in 
conformitate cu prevederile 'egale, nu \arsa la b sumele constituite ca taxe si 
impozite, nu depun documentele contabile preva .jte de lege Singurul "rezultat 
previzibil de ajjfeL_al_acesteI atitudini de dezirfer a fata de prevederile "legale cg 
guverneaza si reglementează desfasurarea activi*,- unei societăţi comerciale este 
falimentul acelei societăţi comerciale. ~ — 

Acesta este raportul de_ejujaliţate.Jntre,Ja ale culpabile ale asociaţilor si 
administratorului ce constau in neind : Ji ijres c: : ipr__!ega|a _ l^espectarea si 
neaplicarea leqiilşj_prejudiciul creat credito Hor pri i area societatiMn faliment. 

Mai mult, nu se poate vorbi de neimplicare dministratcrului in ajungerea in 
stare de faliment a societatii atata vrem? cat a coi ituit dar nu a virat la bugetul de 
stat, sume de natura impozitului pe proFit sau im: it pe salarii. Deci societatea si 
implicit administratorul acesteia a obtinut profit din ; ; :ivitatile comerciale desfasurate 
fara sa olateasca impozitele aferente. 

In considerarea celor expuse mai sus va rugau sa observaţi ca iristanta de fond 
a analizat eronat situaţia de fapt, considerând ca, ¡ auza nu s-au probat elementele 
necesare pentru atragerea răspunderii patr oniale paratului. 

Mai trebuie mentionat ca in temei i i art. din lege sunt răspunzători 
pecuniar, membrii organelor de conducere "care cauzat" ajungerea persoanei 
juridice la încetarea de plaţi prin una dintre fapt a enumerate in text. Aceasta 
expresie "au cauzat" sugereaza existenta rapor ui de cauzalitate intre fapta 
personala si prejudiciul suferit de averea debitorii1 si consecutiv de creditori, dar 
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aplicarea textului are ¡oc si ir raţia care fapta a constituit condiţii favorabile 
pentru ajungerea in insolventa area dr ir solventa le este imputabila si solicitam sa 
suporte plata pasivului debitoa 

Sumele care constituie \ juciiciu cauzat Statului Roman sunt sume aferente 
desfasurarii activitatilor comerc \ sume c. re trebuiau sa fie plătite de către societate 
din incasari. Neplata lor a st cauzai de dezinteresul total aratat de către 
administrator in îndeplinirea o i gati i ior I i g tea si contractuale (varsarea la bugetul de 
stat a unor sume de natura inrv: jfui pe o ' fit este obligaţie legala). 

Urmare a activitatii desfe te de linistratorii societatii, societatea a intrat in 
incetare de plată, si pe cai de cor .-tenta in faliment, institutia noastra fiind 
prejudiciata prin neplata imp vor si U alor. dobânzilor si penaiitatilor aferente 
acestora. 

In considerarea celor exp ,?e mai sus va rugam sa observaţi ca instanta de fond 
a analizat eronat situatia ce v considerând ca nu sunt întrunite nici una dintre 
ipotezele cuprinse in art. 138 c in Legea iv. 85/2006, privind procedura insolventeî. 

Astfel, solicitam instei ' ••'Si aelmrte. apelui căe fata asa cum a fost formulat 
si sa procedeze Sa mod.tec-, ; ; senţt : instanţei dc fond, in sensul admiterii 
cererii formuBata in baza " a r 1 3 8 lit. c dir> Legea 85/200(3, de către institutia 
noastra si obligarea » i i i A; ,LL I. CORNEL ILSE in calitate de 
administrator si asociat ai .. j tea pasivului neacoperit. 

Sn d r e p t 

art. 46C si urm. din Co de P roce Jura Civila 
- an. 138 a.m. (1) te. al»n. (3j cm Legea nr. 35/2006, privind procedura 

insolventei, cu modif si c. npletarile ulterioare, ccrooorate cu cele ale 
Legii nr. 31/1990, cu r j.ficariie - ompletarile ulterioare, Legii nr. 82/1991 si 
C.G. nr. 92/2003. 

Prezenta cerere este .v de taxelor de timbru si timbru judiciar, în 
conformitate cu dispoziţiile a, din 1 nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificările si comp mile ulterioare, coroborate cu cele ale art.30 din OUG 
nr. 80/2013. 

In conformitate cu preve -rie ar. 411 pct. 2 din Codul de Procedura Civila 
solicitam judecarea si in lipse 
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