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Stimată doamnă/Stimate domn

in legătură Cu dosarul având datele de identificare de mai sus, in calitate de lntimat-Pârât-Altele, vă
comunicăm 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 Câte un exemplar pentru
flecare parte, Cf. art. 150 NCPC
Conform art. 205 aIm (2) din Legea 134/2010 privmnd Codul de procedura civilă intâmpmnarea 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 inmatriCulare in registrul comerţului on de inscriere in registrul persoanelorjuridice şi contul
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. Dacă pârâtul Iocuieşte in străinătate, va arăta şi domiciliul
ales in 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 Ia toate pretenţhle şi motivele de fapt şi de drept ale cererfl;
d) dovezile Cu care se apără Impotriva fiecăwi Capăt din cerere, dispoziţflle art. 194 lit. e) fund aplicabile în mod
corespunzător;
e) semnătura.

Nota: se comunică cererea de apel către Intimat

1) in afara Celor de ordine publică dacă legea nu prevede altfel
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Dosar nr. 2742413120191a1

Nr,JRD~\~5~ It 2.06.2021

Doamna Presedinte, .

Subscrisa, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti in
reprezentarea Admlnistratipi Sectowlul 3 a Finantelor PuMice cu sediul in

in calitate de unic creditor al debitoarei EYE Rtw~Tl1
PUBLICŁ b,K.L, Cu sediul in r.

in contradictoriu cu Amador Osorio Manuel de
Jesus, .

si Kebi Clifford Eyong Nkongho,

In temeiuĺ dispozitiilor art 466 si urmatoarele din Codu~
de procedura civila, coroborat cu art. 169 din Legea nr. 8512014, formuleaza prezentul

APEL

Pr/n interrnediul caruîa solicitam modifloarea Senlintel Civile nr. 2819 din data do
21.05.202 1, pronuntata de Tńbunalul .3ucuresďi - Sectia a Vli-a Civita in dosarul nr.
1631913120201a1, in sensal admiterli cem’ü do etragere a raspunderti personals
patrimoniale a fostitor asociati in persoana numitilor Amador Osorlo Manuel do Jesus si
Kebi Clifford Eyong Nkongho si obligarsa acestora Ia suportarea pasivulul societatü
debitoare.

In fapt,
Prin incheierea din 20.07.2020 pronuntata in dosarul nr. 27424/312019, Tribunalul

Bucuresti- Secţla a Vlt-a CiviIă, a dispus deschiderea procedurli falimentului impotrWa EYE
RELATII PUBLICE S.R.L. cu sediul in

. şI a desemnat In calitate de administrator judiclar
Tanasa si Asociatii.
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Urmarea notificarli llchidatorului judiciar desemnat in cauza, institutia noasWa a
transmis instantel prin intermediul registraturli cererea de admitere a creantei gin, care
solicita inscrierea in tabelul obligatilior debitoarei cu suma do 222.788 Id, reprezentand
obligatil restante Ia bugetul general corisolidat al statulul conform fisel sintetice pe platitor.

• Creanta solicitata do Institutia noastra a fost admisa si inscrisa decatre lichidatorul
atat in tabelul preliminar, cat si in tabelul definitiv al obJigatillor debítoarei depus Ia

dosarul cauzel.
Avand in vedere ca in urine demersurilor eĺectuate de lichidatorul judiciar, nu au

fost identđicate bunurl mobile sau imobile, astfel incat in speta flu a lost posibila
recuperarea creantelor inscrLse in tabelul de~nitiv al obHgathlor debitoarel EYE RELATLI
PUBLICE &R.L, institutia rioastra a soiicitat instantel sa dispuna in temelul art. 169 aIm. 1,
lit: c) Si d) din Legea nr. 8512014 obligarea numitilor Amador Osoilo Manuel de Jesus si
Kebi Clifford Eyong Nkongho Ia suportarea intregufúi paslv ramas neacoperit, intrucat
acestia au dispus continuarea activitatli to ducea in mod vadit societatea Ia incetarea de
plati.

Prin Sentinta Civila nr. 2819/21.05.2021, instanta de fond a respins cererea de
atrageres raspunderii personale patrimonlale ca, fund neintemeiata.

bApreciem hotorarea instantei do ťond ca fund nointomeiata pentru urmatoarelo
motive de (apt si tem&wÝ in drop!:

Onorata Instanta, va rugam sa observati ca instanta do fond motivoaza in
Sentinta nr. 2819121.05.2021 faptul ca Institutia noastra in calitate do unic creditor
flu a dovedit cererea do chemare In Judecata facand doar afirmatii generice.
‘ In primul rand instanta de fond mentioneaza in Sentinta ClvIIa do deschiderea

prezentel procedurl faptul ca “Pune In vedere debitorulul că este obligat să depună
In 10 zile do Ia prorninfarea prezente1 hotusâ,1, Ia dosarul cauzel, actele şi
lnformaţll(e prevăzute Ia art6T aNal din Legea sir. 85/2014. In cowl In care debitorul
flu “a depune ectele şi Informatllle arătate devin aplicabile dispoziţifle art 82 olin. 2
p1 art 169 Win. I lit. a’ din Legea nr. 8512014.” Aceeasl Instanta • prin Sentinta Civila
nr. 2819121.05.2021 resplngo cererea formulata do Institutia noastra motlvata po art.
l6ťilln. I lit c si d din Legea nr. 8512014 ca fUnd neintemeiata.

In conditlile In care desi legal cltati paratli flu au predat documentele
contabile ale societatli debitoare lichidatorulul judiciar, desi aveau aceasta obilatle
In termen de 10 zite de Ia data deschtderii procedure, Instanta do fond, ingnora in
mod Intentlonat acest aspect al respinge cornea formulata do Institutia noastra.

In mod eronat instanta de fond precizeaza ca instituti anoastra nu ar Ii probat faptul
ca paratii flu ar Il tinut coritabilitatea societatii debitoare, insa acest luau este total eronat in
conditiile in care in Raportul nr. ‘1 publicat in BP1 nr. 16972112.10.2020, pag. 6,
administratçrul judiciar mentiorieaza ca prin adresa nr. 1859I3i.07.2020 Administratia
sector 3 a Finantelor Publice a comunicat faptul ca ~‚.. in cot trel on! ontedor deschidodi
vrvcedurii insolventei societatea debitoare nu a CIODUS deciaratü pńvind imrjozital DO omňt
si situatü tinanciare.”

Consideram ca atat vreme cat socletatea nu a depus situatil financiare este
clar ca nu a tinut contabilitatea societatil debitoare In conformitate Cu fegile din
Romanla do unde rezulta ca no Incadram In dlspozltlile art. 169 aim. i ut. D din Legea
nr. 8512014 in sensul ca debitoarea nu a tinut contabllitatea, lar dovada acestul lucru
o reprozlnta mentlunea din Raportul nr. I publicat in BPI nr. 16972112.10.2020
Impreuna Cu adresa nr. 1859131.07.2020 emisa de Administratia sector 3 a Finantelor
Publice despre care face vorbire administratorul Judiciar Tanasa si Asociatli
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Reţinem In principal faptul că potrivit dispoziţiilor art. 169 aIm. 1 lit d) din Legea nr.
85/20 14, judecătorul sindic poate dispune ca pasivul debitorulul ajuns In stare de
insolvenţă să he suportat de membrii organelor de conducere care au contribuit Ia stares
de lnsolvenţă a debitorului prin una din următarele fapte: ~(..) d) au ţinut a conŔabiíita!e
tictivă. au făcui să dispară unele documente contabile sau flu au Şnut con tabi~itatea hi
conformitate cu ~egoa. In cazul nepredării documente/or cantabile cătm administratowl
judiciar sau lichidatorul judiciar, atát culpa, cât şi legătura do cauzalitate intro faptă şi
prejudiclu so prezumă. PrezumŞa este relativă”.

Or, In speţă, organele din conducerea socletatíi flu au tinut o evidenta contabila a
socletatii si flu au predat documentele contabile lichidatorului judiciar, aspect menţionat In
Raportul nr. 2 privind cauzele ce au determinat Inso!venţa debitoarei publicat Tn Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă fir. 21040110.12.2020. Astfel, devin incidente prevederile art.
169 aIm. i lit d) din Legea nr. 85/2014 teza a doua, potrivit cărora In cazul nepredării
documentelor contabile către administraioniljudiciar sau lichidetorul judiciar, atât culpa, cât
şi Iegătura de cauza~itate intro faptă şiprejudlciu so prezumă”.

Prin urmare, Instituia noastra a formulat actiunea de atargere a raspunderli
patrimoriiale a persoanelor din coriducerea societatli Intrucat in averea societatii debitoare
riu au fast identificate bunuri care sa poata Ii valorificate, 1w Societatea DUO PROMT
SRL a ajuns in incetare de plati, iar obligatille fata do creditori flu pot fi platite din averea
debitoarei.

Invederam instantel ca raspunderea organelor do conducere pentru plata pasivului
inregistrat de societatea debitoare este o raspundere cb’Ua delictuala specials care
intervine in situatia in care faptele administratorilor au cauzat starea de insolventa a
societalii Si aceasta este o stare de fapt care so asociaza actiunil sau omisiunil
deUctuoase a conducatorilor ei. Prin activitati ce duc in mod vadit Ia starea de insolventa
intelegem acele activitati care, desi prejudiciabile pentru patrimoniul societatii din punct de
vedere financlar, sunt continuate in mod cor’stient si volt cle membrii organelor de
conducere.

Invederam onoratei instante ca prin faptele enumerate do art. 169 din Legea
fir. 85/2014, intentla leglultorulul a fost aceea de a afar) creditoritor inca un mijloc
procedural prin care sa-si poata recupera creantele, respectiv sanctionarea membrilor
organelor de conducere conform dispouitiilor art. 168 din Legea nr. 85/2014. Din modul in
care a fast conceput acest text do lege rezulta ca evidentierea existentel a cel putLn unela
din faptele prevazute expres si Iřmltativ este suficienta pentru a opera atragerea
raspunđerii patiimoniale, fara a mal fi nevoie do proba elementelor ce compun
raspunderea civila obisnuita.

Scopul reglementarii dispozitiilor art. 169 din Legea 85/2014 a fost acela de a
determina aparitia Si mentinerea unul climat economic sanatos, bazat pe doua principil
fara do care acest deziderat flu poate fi realizat, respectiv: principiul apararii drepturilor
creditorilor societatil fata de faptele administratorilor care flu lau masurile cerute de lege In
cazu? In care societatea so afla in incetare de plati si principiul raspunderil administratorilor
pentru cóntinuarea unei activîtati care prejudiclaza pe ceilalti creditorl. .CĄ

Apreciem Ca, In cauza, sunt incldente dlspozitiile art. 189 lit. c) In sensul ca
reprezentantil societatii debitoare aveau obligatia legala sa soilcite el insisi aplicarea
dispozítiilor Legii nr. 8512014 Si sa nu dispuna continuarea unei activitati care ducea in
mod vadit Is incetarea de plati.

In acest sens invederam onoratei Instante ca in vederea realizarii acestui deziderat,
Iegiuitorul a edictat art. 66 din Legea nr. 85/2014 In care so arata ca ~debitoruI a/Tat in
stare do insolventa oslo obliget sa adreseze tribunalului a cerere peniru a 6 süpus
dispozitiilorprezentei Ie~l, in termen do maxim 30 do zile do /a apariüa slaril do (nsa/yenta”
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si «va putea sa edreseze tilbunaiulul o cerere pontw a fl supus dispoziWlor prezentei legi
~s?tiebitotuI In cazuĺ carula aparitla sled? do insolvenla ęS(O iminonta”. .

Rezuita ca adminLstratorii unei socletati comerciale stint obligati sa solicite ei insisi
aplicarea dişpozitiilor Legli hr. 8512014 nu numai In situatia apär’tiei starií de incetare de
plaţi, d chiar In situatia in care aceasta stare este Iminenta. In aeest séns, pentru a evita
acumularea unor not obligatil restante, leglultorul a stabilit chiar an termen lirnita pentru
depunerea cererli, respectiv 30 do zile de Ia aparitia starLi de insolventa.

In aceasta situatie, formularea unel cereri Internetata pe dispozitille Legli nr.
85/2014 flu este o optiune, ci o obllgatI&pe pare administratçrii nu a pot incalca, jar
dispozitlile art. 169 lit. C) apar ca o sanctiune aplicata administratorîlor peritru incalcarea
dispozitillor art, 66 dIn aceeasl lege.

Chiar at lr’ situatla in care starea de incetare de piati a societatil debitoare se
datoreaza unor cauze objective, de natura economica, sau nerespectarli obłigatiilor

. cqptractuale ale unor partenerl do afaceri al acestela, raspunderea administratorilor
debitoarei poate Il atrasa chiar si pentru culpa cea mal usoara a acestora, atata vreme cat
ei sunt niste mandatari at falltei si au obligatia de a administra patrimoniul societatli cu mel
niulta diligenta decat propriile br Interese. 0 societate comerciala flu poate furictiona
viabil in conditille in care administratoril acesteia rianifesta un dezinteres total in ceea ce
priveste Indeplinirea conditiilor minime pentru functionarea sa.

,,,, Potrivit dispozitiiior art. 72 din Legea nr. 3111990 cu modificarite si compbetarlie
?etioare, ‘obligatii!e si raspunderea edminislratorĺlor sun! reg!omentate do dispozi(iiIe
referitoare Ia mender, or, conform art. 374 Cod comercial, “mandatul comercial este
prezumat a fl cc, caracter oneros, (Find cupdns in actul consti!utiv sea in hotararea adunaril
generate si este ecceptat pit semnarea in Registrul Comerfu(uľ. Prin urmare, acceptand
desemnarea, admirtistratorul stabileste un report juridic contractual do mandat comercial
Cu societatea, raspunzand flu numal pentru dol, dar a! pentru culpa comisa In executarea
IuĘ.c.culpa cc poate consta Mat lntr-o actiune, cat si intr-o omisiune (neinđeplinirea unei
actiuni, on neluarea unel masunt atunci cand acea actiune sau acea masura trebuie sa lIe
intrepninsa de o anumita persoana). .

Se creeaza astfei legatura do cauzalitate Intro fapta ilictta a asociatibor societatii
debitoare (respectiv manegementut defectuos at societatii In sensul ca a continua? sa mai
functloneze desipierderile din efacedlo societat urea iminente) Si prejudiciul creat (cauzat
cre,ditorilor pńn nepiete datorlilor asa cum rezulta din tebelul definitiv a! obügatiiior
societatli debitoere depus Ia dosar) sI consta In dezinteresu~ arafat in ceea ce priveste
functlonarea normals SI In condiül do legatitate a societatiL

Pentru argumentote do tept si temelurlie In drept enuntate mel sus, solicitam
onoratel instante admiterea epeluiui in temelul art 480 atin.2 din Codul de
procedure Civila si modificarea in tot sentinini atacate, in sensu! admiterli coredi do
atmgore a raspunderii personate patrimoniale si obligarea Űostului administrator at
societatil debitoara, In persoana numitilor Amador Osorlo Manuel do Jesus st Kebi
Clifford Eyong Nkongho Is plate pasivulul tames neecopetit at societatil debitoare.

In drept,
Ne intemsiem prezentul apel pe dispozäiíle art. 456 din Codul de procedura civila,

coroborate cu cele ale art 169 (1) lIt. c sI d din Legea nr. 8512008 privind procedura
lnsolver’teb, si ale Legli nr. 3111990 privind societatile comerciale, cu modificaribe si
completarile uiterioare.

Prezentul ape! este scutit do plata taxelor cia tirnbru si Umbra Judiciar, in
conformitate cu dispozitîile art. 343 din Legea nr. 20712015 privind Codui de procedura
fiscala, corôborate cu cebe ale art. 30 dIn OUG nr. 80/2013 privind taxeie judiclare de
timbru.
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In caz de imposibilitate de prezentare, va solicitam respectuos judecarea cauzel in
lipsa, in conditiile art. 411 aIm. 2 din Codul de procedura civila.

Solicitam incuviintarea probei Cu inscrisurile aflate Ia dosarul de fond.
Anexam prezentului apel Raportul nr. 1 publicat in BPI nr. 16972112.10.2020.

ridic
C

Document care conţine dale cu caracter personal protejale de prevedeuile Regulamentuľui (LiE) 20161B19


