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Stimată doamnă/Stimate domn,

In Iegătură Cu dosarul având datele de ident,ficare de mai sus, in calitate de Intimat-Pârât-AIteIe, 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 întâmpinarea. Depuneţi
documentele solicitate şi inscrisurile doveditoare intr-un exemplar pentru instanţă şi cate un exemplar pentru
fiecare parte, cf. art. 150 NCPC
Conform art. 205 aIm. (2) din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă, intâmpinarea trebuie să
cuprindă:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedmnţa pârâtului on pentru persoanele
juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscală,
numărul de înmatriculare in registrul comerţului on de inscriere in registrul persoanelorjuridice şi contul
bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat in cererea de chemare in judecată. Dispoziţiile art. 148 aIm. (1)
teza a Il-a sunt aplicabile in mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte in străinătate va arăta şi domiciliul
ales in Romănia, unde urmează să i se facă toate comunicările pnivind procesul
b) excepţüle procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului;
c) răspunsul Ia toate pretenţnle şi motivele de fapt şi de drept ale cererh;
d) dovezile Cu care se apără impotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţflle art. 194 lit. e) f’iind aplicabile in mod
corespunzator
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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Agenţla Naţlonală de
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Tribunalul Bucureşti
Secţia a Vll-a Civilă
Dosar nr. 27424131201 91a1

Nr.JRD’\~5~ l~ 9.06.2021

Doamna Presodinte, .

Subscrisa, Directia Generala Regionala a Firiantelor Publice Bucuresti in
reprezentarea Administratini Sectowlui 3 a Firiantelor Publice cii sediul in
r in calitate de unic creditor al debitoarci EYE Rti.sTll
PUBLICE b,LC, Cu sediul in

in contradictoruu cu Amador Osoria Manuel de
Jesus,

si Kebi Clifford Eyong Nkongho,

in temelul dispoziti’Ior art, 466 si urmatoarele din Codul
do procedura civila, coroborat cii art. 169 din Legea nr. 6512014, formuleaza prezentul

APEL

Prin inteanediul cansia soňcitam modilîcarea SentIntel CMIo nit 2819 din data do
21.05.2021, pronuntata de Tńbunalul Bucuresti - Sectia a WI-a Civila in dosarul nr.
16319ĺ3/20201a1, in sensul adrniteríi cereril do etragere e raspunderii personals
patrimoniale a fostilor asociati in persoana numitilor Amador Osorio Manuel do Jesus si
Kebi Clifford Eyong Nkongho si obilgarea acestora Ia suportarea pasivutul societatli
debitoare.

In fapt,
Prin incheierea din 20.07.2020 pronuntata in dosarul nr. 274241312019, Tribunalul

Bucuresti- Secţia a VlI-a Civită, a dispus deschiderea proceduril falimentului tmpotrN,a EYE
RELATII PUBLICE S.R.L, cu sediul In

. şI a desemnat In calitate do ađmŕr’istrator judiciar
Tanasa si Asociatii.
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Urmarea notificarli lichiđatorului judiciar desemnat in cauza, institutia noastra a
transmis instantei prin intermediul registraturii cererea de adn’itere a creantei prin. care
solicita iriscrierea In tabelul obligatlilor debitoarei Cu suma de 222.788 lei, reprezentand
obligatii restante Ia bugetul general consolidat al statului conform fisei sintetice pe platitor.

Creanta solicitata de Institutia noastra a fost admisa si inscrisa de catre lichidatorul
atat in tabelul preliminar, cat si in tabelul definitiv al obJigatiifor debitoarei depus Ia

dosarul cauzei.
Avand In vedere ca in urma demersurilor efectuate de lichidatorul ‘udiciar, flu au

fost identificate bunuri mobile sau imobile, astfel incat in speta nu a fost posibila
recuperarea creantelor inscrise in tabelul definitiv al obligatiiior debitoarel EYE RELATII
PUBLICE S.R.L, institutia noastra a solicitat instantel sa dispuna in temelul art. 169 aIm. 1,
Iii: C) si d) din Legea nr. 85i2014 obligarea numitilor Amador Osorio Manuel de Jesus si
Kebi Clifford Eyong Nkongho Ia suportarea intregului pasiv ramas neacoperit, Intrucat
acestia au dispus continuarea activitatii ce ducea in mad vadit soCietatea Is incetarea de
plati.

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

‘Apreciem hotararea instantei de fond ca fUnd neintemelata pentru urmatoerele
motive de (apt si temeiwi in drept:

Onorata Instanta, va rugam sa observati ca instanta do fond motiveaza in
Sentinta nr. 281912t05.2021 faptul ca Institutia noastra In calitate de unic creditor
flu a dovedit cererea de chemare ~n Judecata facand doar aflrrnatii generice.
-‘ ... jn primul rand instanta de fond mentioneaza in Sentinta Civila do deschlderea

prezentel proceduri faptul ca “Pvne In vedere debltorulu! că esto ob!Igat ad o’epună
Tn 10 zile do Ia pronunfares prezentei hotărârl, Is dosarul cauzei, actele şi
Informafille prevăzute Ia arĹ67 alin.1 din Logos sir. 85/2014. In cazul In care debitorul
flu tea depune adele şi Informsflue arătate devin aplicabile dispoziţiile art 82 aim. 2
şI ott 169 sUn. I lit d din Logos sir. 8512014ľ Aceeasl Instanta, prin Sentinta Civila

N nr. 2819121.05.2021 respirzgo corerea formuiata do žnstitutia noastra motlvata pa art.
169i1in. I lit c si d din Legea nr. 8512014 ca fund neintemelata.

In conditlile in care desi legal citati paratli flu au predat documentole
contabile ale socletatii debitoare ţichidatorutui judiclar, desi aveau aceasta obilatle
In termen do 10 zile de Is data deschlderii procedura, Instanta de fond, ingnora in
mod Intentionat acest aspect si respinge cererea formulata de Institutla noastra.

In mod eronat instanta de fond precizeaza ca instituti anoastra flu ar Il probat faptul
ca paratii nu ar fi tinut contabilitatea societatii debitoare, insa acest lucru este total eronat in
conditlile in care in Raportul nr. I publicat in SPI nr. 16972112.10.2020, pag. 6,
administratorul judiciar mentioneaza ca prifl adresa nr. 1659/31.07.2020 Administratia
sector 3 a Finantelor Publice a comunicat faptul ca ~‘.. in cei Ire! ani anterior deschidesii
~rocedurU insolventei societatea debitoare ni, a ciepus decfaratii p,ivind impozitui p~ profit
şi situatii tmnanciare.”

Consideram ca atat vreme cat socletatea nu a depus situatil financlare este
dat ca nu a tinut contabilitatea societatli debitoare In conformitate Cu teglie din
Romanla do undo rezulta Ca no Incadram in dispozitlile art. 169 aim. i lit D din Legea
nr. 8512014 in sensul ca debitoarea flu a tinut contabilitatea, lar dovada acestul lucru
o reprezinta mentlunea din Raportul nr. I publicat in BPI nr. 16972112.10.2020
Impreuna Cu adresa nr. 1859f31.07’.2020 emisa de Administratia sector 3 a Finantelor
Publice despre care face vorbire administratorul Judiclar Tanasa si Asociatli
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Reţinem In principal faptul că potrivit dispoziţiilor art. 169 aIm. 1 lit d) din Legea nr.
6512014, judecătoru! sindic poate dispune ca pasivuL debitorulul ajuns tn stare de
insolvenţă să tie suportat do niembrii organelor do conducere care au contribuit Ia starea
de insolvenţă a debitorului prin i.rna din um,ătarele fapte: ~(.«) d) au Şnut o contabilitate
fictivä. au făcut să dispară unele documents contabfle sau flu au (irnit con tab??itaba In
conformitate cu legea. In cazu~ nepredăr!i documentelor con labile cätre administratorul
judiciar sau lichidatowl judiciar, etât culpe, cât şi Iegătura do cauzafitate Intro (ap15 şi
prejudiclu so prezumă. ProzumŞa sate re!ativď’.

Or, In speţă, organele din conducerea sacietatil flu au tinut o evidenta contabila a
societatil si flu ati predat documentele contabile lichidatorului judiciar, aspect inenţionat In
Raportul nr. 2 privind cauzele ce au đetermir’at insolvenţa debitoarel publčcat in Buletinul
Procedurilor de lnsolvenţă nr. 21040110.12.2020. Astfel, devin incidente prevederile art.
169 aIm. I lit d) din Legea nr. 8512014 teza a doua, potrivit cărora in cazul nepredării
documentelor cantabile cátm administratowl judicier say lichidatorul judiciar, atât culpa, cM
şi Iegâtura do cauzalitate între faptă Wprejudiciu so prezumď.

Prin urmare, lnstituia ricastra a formulat actiunea de atargere a raspunderii
patrimoniale a persoanelor din conducerea societatii intrucat in averea societatli debitoare
flu au fast identificate bunuri care sa poata fi valorificate, iar Societatea DUO PROMT
SRL a ajuns in incetare do plati, jar obligatiile fata do creditori flu pot fi platite din averea
debitaarei.

Invederam instantei ca raspunderea organelor de conducere pentru plata pasivulul
inregistrat de societatea debitoare este o raspundere civila delictuala speciala care
intervine in situatia in care faptele administratorilor au cauzat starea do insolventa a
societalli si aceasta este a stare do fapt care se asociaza actiUnui sau omisiuriii
delictuoase a conducatorilor ei. Prin activifati ce duc in mod vadit Ia starea de insolventa
Intelegem acele activitati care, desi prejudiciabile pentru patrimoniul societatii din punct de
vedere financier, sunt contĺnuate in mod constient si volt de membrii organelor do
conducere. .

Invederam onoratei instante ca prin fapte]e enumerate do art. 169 din Legea
nr. 85/2014, intentla legiultorulul a fast aceea de a oferi creditorilor inca un mijloc
procedural priri care se-si poata recupera creantele, respectiv sanctionarea membrilor
organelor de conducere conform dispoźitiilor art 168 din Legea nr. 85/2014. Din modul in
care a fast conceput acest text do lege rezulta ca evidentierea existentei a cel putln uneia
din faptele prevazute expres si limitativ este suficienta pentru a opera atragerea
raspunderii patiimoniale. fara a mai Ii nevoie do probe elementelor ce compun
raspunderea civila obisnuita. ..

Scopul reglementarii dispozitiiior art. 169 din Legea 85/2014 a fost acela do a
determina aparitia si mentinerea unui climat economic sanatos, bazat pe doua principii
fara do care acest deziderat flu poate Il realizat, respectiv: principiul apararii drepturilor
creditorilor societatii fata de faptele administratorilor care flu Iau masurile cerute do lege in
cazul in care societatea so afla in incetare de plati si principiul raspunderii administratDrilor
pentru continuarea unei activitati care prejudiciaza pe ceilalti creditorl.

Apreciem Ca, in cauza, sunt incidente dispozitille art. 189 lit. c) In sensul ca
reprezentantii societa[ii debitoare aveau obligatia legala sa soilcite ei Insisi aplicarea
dispozitlitor Legii nr. 8512014 si sa flu dispuna continuarea unei activitati care ducea in
mod vadit Ia incetarea do plati.

In acest sens invederam onoratei instante ca in vederea realizarii acestui deziderat,
Iegiuitorul ą edictat art. 66 din Legea nr. 85/2014 In care se arata ca debitorul eRa! in
stare de insolventa esto obliget sa adroseze tribunalulul o cerere peniru a 5 silpus
dispozitii?or prezent& leg!, in termen do maxim 30 do zila do Jo aparitia star!! do Insoiventa”

Document care conţ’ne date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentulul (tiE) 20161679



si ~va putea sa adreseze t’ibunalu(ui c comm pantry a fl supus dispoziflhlor prezentei legi
iřtiebitçwl in can,! carui~ pa4t!a staüi de insolventa este iminenta’.

Rezulta ca adminístratorii unel societati comerciale sunt Obligati sa solicite el insisi
aplicarea dispozitiilor Legli nr. 8512014 flu nurnai In sltuatia apädtiei starií de incetare de
plati, ci chiar in situatia in care aceasta stare este irninenta.. In aćest sens, pentru a evita
acumularea unor nd obligatli restante, legluitorul a stabilit chiar tin termen ľimita pentru
depunerea cereili, respectiv 30 de zile de Ia aparitia starii de insolventa. .

-— In aceasta situatie, formularea unei cererl Intemelata pe dlspozitillé Legli nr.
85/2014 flu este 0 optiune, ci o ob?igátlőpe care ađministratorii flu o pot iricalca, jar
d~spozitii1e art. 159 lit. c) apar ca c sanctiune ‘aplicata administratcrilor pentru incalcarea
dispozitiilór art, 65 din aceeasi lege.

Chiar si in situatia in care starea de incetare de piati a •societatii debitoare se
datoreaza unor cauze objective, de natura economica, sau nerespectarli obligatlilor

. cqptractuale ale unor parteneri de afacen ai acesteta, raspunderea administratorilor
debitoarei poate fi atrasa chiar si pentru culpa cea mal usoara a acestora, atata vreme cat
ei sunt niste mandatari ai falitei si au obligatia de a administra patrimoniul societaöi cu mai
multa diligenta decat propriile br interese. 0 societate comerciala nu poate functiona
viabil in conditiile in care administratorli acesteia manifesta un dezinteres total in ceea ce
priveste indeplinirea conditiilor minime pentru functionarea sa.

Potrivit dispozitiilor art. 72 din Legea nr. 3111990 Cu modifícarile si compbetarile
‘ ‘t!?e~ioare, obflgatiile si raspunderea administratorhlor stint reg!omentate do dispozitiile

roferitoare (a mandať, or, conform art. 374 Cod comercial, ‘mandatul comercial este
prozumat B N ott owecler oneros, fUnd cuprins in actul constitutiv sea in hotarerea adunarii
generale si este ecceptat pit semnarea in Registrul Comertuluf’. Prin urmare, acceptand
desemnarea, administratorul stabileste un raport juridic contractual do mandat comercial
cu societatea, raspunzand flu numal pentru dcl, dar si pentru culpa comisa in executarea
luĘ.’culpa ce poate consta atat intr-o actiune, cat si intr-o omisiurie (neindeplinirea unei
actiuni, oil neLuarea unei masurl atunci carid acea actiune sau acea masura trebuie sa lie
intreprinsa de o anumita persoana). .

Se creeaza astfel legatura de cauzatitate intre fapta ilicita a asociatibor societatii
debitoare (respectiv manegenientul defectuos a! societatii in sensul ca a continuat sa ma!
functioneze desipierderile din a!aceń~e societatfl erau iminente) Si prejudiciul creat (cauzat
creçiitodlor prin naplate datoriflor ass cam rezulta din tabelul definitiw a! obügatiÜor
societatli debitoaro depus Ia dosar) sl consta in dezinteresul aratat In ceea ce privesto
funcUonarea normals a! In condlti! de legalitate a socletatii.

Pentru argumen tote de fapt Si temeludie in drept enuntate ma! sus, solicitam
onoralei instante admiterea apelu(ui in temeiul art 480 alin.2 din Codul do
procedure CIvila si moditicarea in tot son tinte! atacate, in sensul admiterii cererli do
atmgore a raspunderii persona!e patrimonlale si obligarea fostuluł administrator al
societatil deb!toare, in persoana numitilor Amador Osorfo Manuel do Jesus a! Kebi
Clifford Eyong Nkongho Ia plate pasivulul ranias neacoperit al societatil debitoare.

In drept,
Ne intemeiem prezentul apel pe dispozitiiie art. 466 din Codul de procedura civila,

coroborate cu cole ale art 169 (1) lit. c si d din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolventel, si ale Legil nr. 3111990 piivind societatile comerciale, cu modificaribe si
completarile ulterioare.

Prezeritul apel este scutit de plata taxelor do timbru si timbru judiciar, in
conformitate cu dispozitiile art. 343 din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedura
fiscala, coróborate cu cele ale art. 3D din O’JG nr. 80/2013 privind taxele judiciaro de
timbru.
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In caz de imposibilitate de prezentare, va solicitam respectuos judecarea cauzei 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.
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