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întâmpinare. Analizând cererea prin prisma susținerilor părților și înscrisurilor depuse, instanța constată că lichidatorul 

judiciar și-a întemeiat cererea pe prevederile art.169 lit. d și e din Legea 85/2014, imputând pârâtei că nu a ținut 

contabilitatea conform legii, nu a mai depus la instituțiile abilitate bilanțul contrabilul din anul 2016, nu a depus 

declarațiile fiscale. Conform art. art. 169 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență, „La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate 

dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, fără să depășească 

prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau 

supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a 

debitorului, prin una dintre următoarele fapte: d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 

contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către 

administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se 

prezumă. Prezumția este relativă și e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în 

mod fictiv pasivul acesteia”. Întrucât pe perioada funcționării sale debitoarea a fost condusă de pârâtă, care nu a ținut 

contabilitatea conform legii, nu a mai depus la instituțiile abilitate bilanțul contrabilul din anul 2016, nu a depus 

declarațiile fiscale, sunt incidente prevederile art.169 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fapta de a deturna sau ascunde o 

parte din activul persoanei juridice o a mări în mod fictiv pasivul acesteia de către pârâtă face incidente prevederile 

art.169 lit. e din legea 85/2014. Pentru atragerea răspunderii pârâtei, este necesar să fie întrunite condițiile răspunderii 

civile delictuale pentru fapta proprie, respectiv fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu, 

vinovăția. În cauză, s-a dovedit prin raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la starea de insolvență a 

societății Sarylu Aderp Conf SRL coroborat cu conținutul tuturor notificărilor trimise de lichidatorul judiciar către 

administratorul statutar al societății și cu relațiile comunicate de ORC de pe lângă Tribunalul Buzău, existența faptelor 

ilicite-neîntocmirea evidenței contabile, folosirea în interes propriu a elementelor de activ aflate în patrimoniul societății 

comerciale. Aceste fapte ilicite au fost săvârșite de pârâtă, în calitate de administrator al debitoarei, și au o legătură 

directă cu acumularea treptată de debite restante și în final cu ajungerea debitoarei în stare de insolvență. Față de această 

situație, se va admite cererea și în baza art. 169 alin.1 lit. d și e din Legea nr. 85/2014 și va fi obligată pârâta Preda 

Mirela Daniela la plata pasivului debitoarei Sarylu Aderp Conf SRL, cu sediul social în municipiul Râmnicu-Sărat, str. 

Lt. Sava Roșescu, nr. 9, județ Buzău, număr de ordine la registrul comerțului: J10/243/2016, cod unic de înregistrare 

(CUI): 35701479 în sumă de 65327 lei. Se va încuviința executarea sumei de mai sus, după închiderea procedurii, prin 

executorul judecătoresc și repartizarea acesteia potrivit legii insolvenței în baza unui tabel definitiv al creanțelor pus la 

dispoziție de lichidatorul judiciar. Potrivit dispozițiilor art.46 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență,”Hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii și pot fi atacate,separat,numai cu 

apel”,termenul de apel fiind de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicarea acesteia în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență, conform art.43 alin. (2) din același act normativ, cererea de exercitare a căii de atac urmând 

să fie depusă la Tribunalul Buzău. 

Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște: 

Admite cererea de antrenare a răspunderii personale patrimoniale formulată de debitorul SC Sarylu Aderp Conf SRL, în 

faliment, cu sediul social în municipiul Râmnicu-Sărat, str. Lt. Sava Roșescu, nr. 9, județ Buzău, număr de ordine la 

registrul comerțului: J10/243/2016, cod unic de înregistrare (CUI): 35701479, prin lichidatorul judiciar C.I.I. Cristescu 

Valeria Georgeta, cu sediul în municipiul Brăila, b-dul A.I. Cuza, nr.3- parter, cam. 2, județul Brăila, în contradictoriu 

cu pârât Preda Mirela Daniela domiciliată           

     Sarylu Aderp Conf SRL, cu sediul social în municipiul Râmnicu-Sărat, str. Lt. Sava 

Roșescu, nr. 9, județ Buzău, număr de ordine la registrul comerțului: J10/243/2016, cod unic de înregistrare (CUI): 

35701479 în sumă de 65327 lei. Încuviințează executarea sumei de mai sus, după închiderea procedurii, prin executorul 

judecătoresc și repartizarea acesteia potrivit legii insolvenței în baza unui tabel definitiv al creanțelor pus la dispoziție 

de lichidatorul judiciar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin 

publicare în BPI. Pronunțată în ședința publică de la 16 Decembrie 2019. 

Președinte                    Grefier 

Crenguța Pantazi                              Ecaterina Toader 

 

4. Societatea TRIUMF SRL, cod unic de înregistrare: 1147981 

România  

Tribunalul Buzău  

Secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

Str. N. Bălcescu nr. 8 

Dosar nr. 2510/114/2015 

Comunicare sentința nr. 459  

emisă la: ziua 16, luna 12, anul 2019 

Către, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sediul social Buzău, strada Unirii, nr.207 – et. 1 

BCR Buzău Cod poștal 120191 Cod de identificare fiscală 14942091 

Se comunică, alăturat, copia sentinței nr. 459/2019 din data de 16.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 2510/114/2015, de 

Tribunalul Buzău Secția a II–a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe debitorul SC TRIUMF SRL, 
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având CUI 1147981 și numărul de înregistrare în registrul comerțului J10/781/1991, cu sediul în municipiul Buzău, bd. 

N. Bălcescu, nr. 48, județul Buzău. 

Președinte                    Grefier 

Crenguța Pantazi                Ecaterina Toader 

* 

Cod ECLI ECLI:RO:TBBZU:2019:015.000459 

Dosar nr. 2510/114/2015 

România 

Tribunalul Buzău  

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

Sentința nr. 459/2019 

Ședința publică de la 16 Decembrie 2019 

Completul compus din: 

Președinte Crenguța Pantazi 

Grefier Ecaterina Toader 

Pe rol judecarea cererii formulată de lichidatorul judiciar C.I.I. Bujoreanu Maria Daniela, cu sediul profesional în 

municipiul Buzău, str. Obor, bloc Chimica 1, ap.1, județul Buzău privind închiderea procedurii falimentului debitorului 

SC Triumf SRL, având CUI 1147981 și numărul de înregistrare în registrul comerțului J10/781/1991, cu sediul în 

municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu (actualmente str. Arhitect Petre Antonescu), nr. 48, județul Buzău, având următorii 

creditori: Vintilă Viorel Răzvan, Primarul Municipiului Buzău, Direcția Generală Regională A Finanțelor Publice Galați 

Prin Administrația Județeană A Finanțelor Publice Buzău, Tutun și Ziare SRL, Cncf Cfr SA - Sucursala Regională Cf 

Galați - Secția L3 Buzău, SC Adevărul Holding Srl, prin Administrator Judiciar Servicii Reorganizare și Lichidare 

IPURL, Tipogrup Press SRL, Press Point Distribution SA, Pufu Vlad Mircea, Ionescu Gina Florentina, Press Point 

Distribution SA, reprezentată legal prin lichidator judiciar Tanasa și Asociații SPRL, Publione Media SRL prin 

administrator judiciar Kpmg Restructuring SRL, Mediafax Group SA prin Administrator Judiciar Kpmg Restructuring 

SRL, SC Ringier România SRL, Burda România SRL, SC Protongsm SRL, Convergent Media SRL reprezentată 

convențional de SCA Cosma și Asociații, SC Intact Publishing SRL prin administrator judiciar ZRP Insolvency IPURL, 

SC Intact Publishing, SC Electrica Furnizare SA. La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns reprezentantul 

lichidatorului judiciare Bujoreanu Maria Daniela pentru debitorul SC Triumf SRL, lipsă fiind creditorii. Procedura legal 

îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a depus la dosar prin registratura instanței la 

10 dec.2019 raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate 

în condițiile art. 159 alin. 1 și art. 161 din Legea insolvenței nr.85/2014 întocmit de lichidatorul judiciar, dovezi privind  

convocarea adunării creditorilor din data de 31.10.2019 și îndeplinirea procedurilor de publicare în BPI, situația 

patrimonială a debitorului la data de 15.10.2019, tabelul definitiv actualizat al creanțelor debitorului SC Triumf SRL, 

după care: Lichidatorul judiciar desemnat în procedura falimentului debitorului a depus la dosar Raportul ce cuprinde 

mențiuni cu privire la modul în care s-a achitat de atribuțiile sale, solicitând să se dispună închiderea procedurii în 

temeiul dispozițiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014, radierea debitorului din registrul comerțului și să fie descărcat 

lichidatorul judiciar de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari 

de drepturi de preferință, acționari sau asociați. Judecătorul sindic având în vedere concluziile susținute de lichidatorul 

judiciar, reține cauza spre soluționare. 

Judecătorul sindic, 

Deliberând asupra cererii deduse judecății, în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată și reține următoarele: Prin 

încheierea din 05.10.2015 pronunțată în dosarul nr. 2510/114/2015, judecătorul-sindic desemnat de Tribunalul Buzău a 

admis cererea debitorului SC Triumf SRL, prin administrator Pufu Georgeta și în temeiul art.71 alin.(1),cu referire la 

art.66 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire insolenței și de insolvență, a dispus deschiderea 

procedurii generale a insolvenței debitorului SC Triumf SRL, având CUI 1147981 și numărul de înregistrare în registrul 

comerțului J10/781/1991, a luat act că debitorul și-a declarat intenția de a depune un plan de reorganizare, astfel că nu 

s-a dispus dizolvarea societății debitoare și nu s-a ridicat dreptul de administrare al acesteia, constând în dreptul de a-și 

conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. A fost desemnat administrator 

judiciar provizoriu practicianul în insolvență C.I.I. Bujoreanu Maria Daniela, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de 

art. 64 din lege și au fost dispuse și celelalte măsuri specifice. În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și dispuse de 

către instanță, lichidatorul judiciar a întocmit notificări, rapoarte lunare, raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care 

au condus la apariția stării de insolvență. Prin sentința nr. 255 din 23.05.2017 s-a admis cererea administratorului 

judiciar CII Bujoreanu Maria Daniela, și, în temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în 

faliment a debitorului SC Triumf SRL, având CUI 1147981 și numărul de înregistrare în registrul comerțului 

J10/781/1991, cu sediul în municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 48, județul Buzău. În temeiul art. art. 145 alin. 2 și art. 

145 alin. 2 lit. a din Legea nr.85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al 

debitorului SC Triumf SRL, având CUI 1147981 și numărul de înregistrare în registrul comerțului J10/781/1991, cu 

sediul în municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 48, județul Buzău, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-

și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. În temeiul art. 145 alin. 2 lit. b din Legea nr. 85/2014, a fost 

desemnat în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvență CII Bujoreanu Maria Daniela, Analizând actele și 

lucrările dosarului, instanță va reține în fapt că debitorul SC Triumf SRL, având CUI 1147981 și numărul de 
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înregistrare în registrul comerțului J10/781/1991, cu sediul în municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 48, județul Buzău, 

a fost înființat în anul 1991 având ca principal obiect de activitate „ Cod Caen 4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor 

și articolelor de papetărie în magazine specializate.”. Ajungerea debitorului în stare de insolvență s-a datorat 

următoarelor cauze și împrejurări reținute în Raportul amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 

stării de insolvență a debitorului, întocmit în conformitate cu prevederile art. 97 alin.(1) și art.64 lit.a) din Legea nr. 

85/2014, depus la dosar: 

Ineficienta utilizare a resurselor existente care a condus la acumularea de datorii foarte mari către instituțiile statului, 

datorii a căror neplată a atras după sine și calcularea de majorări și penalități, ceea ce a accentuat gradul de 

insolvabilitate; 

Neaplicarea imediată a unor măsuri menite să redreseze situația financiară a firmei; 

Volumul scăzut al disponibilităților bănești a condus implicit la posibilități reduse de a face fată datoriilor scadente, 

neachitarea acestora conducând la dificultăți de ordin financiar, agravând astfel situație financiară a societății debitoare; 

Reducerea vânzării publicațiilor de presă scrisă, ca urmare a dezvoltării presei „ on-line” 

A opinat lichidatorul judiciar că nu există premisele pentru atragerea răspunderii personale a administratorului statutar 

al societății. 

Verificând actele și lucrările dosarului, judecătorul-sindic constată și reține că în urma analizei făcută de lichidatorul 

judiciar cu privire la situația patrimonială a societății debitoare Triumf SRL, în faliment, ce s-a întocmit la 15.10.2019, a 

rezultat valoarea creanțelor de încasat pentru care există șanse reale de recuperare 12.745,07 lei este insuficientă pentru 

acoperirea cheltuielilor de procedură în suman de 14.244,78 lei și pentru că niciun creditor nu s-a oferit să avanseze 

suma necesară acoperirii cheltuielilor de procedură lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii conform art. 

174 alin.1 din Legea nr. 85/2014 a debitorului SC Triumf SRL. Constatând că s-a întocmit raportul final care cuprinde 

date privind: situația debitorului la data deschiderii procedurii, etapele desfășurate în cursul procedurii, cheltuielile de 

administrare a procedurii, stingerea pasivului debitorului și că în averea debitorului nu au fost identificate bunuri și 

creanțe de încasat, judecătorul-sindic apreciază că sunt îndeplinite condițiile obligatorii și necesare prevăzute de art. 174 

din Legea nr.85/2014 pentru închiderea procedurii insolvenței. Pentru toate aceste considerente, judecătorul-sindic va 

admite cererea lichidatorului judiciar și în temeiul art.174 alin. 1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenței și de insolvență, Va dispune închiderea procedurii insolvenței debitorului societatea SC Triumf SRL, 

având CUI 1147981 și numărul de înregistrare în registrul comerțului J10/781/1991, cu sediul în municipiul Buzău, bd. 

N. Bălcescu (actualmente str. Arhitect Petre Antonescu), nr. 48, județul Buzău. Va dispune radierea debitorului din 

registrul comerțului. În temeiul art. 180 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Va 

descărca pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, 

creditori, titulari de drepturi de preferință, acționari sau asociați. În temeiul art. 179 din Legea privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență, Va dispune notificarea prezentei sentințe Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Buzău și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru efectuarea mențiunii de radiere, 

precum și tuturor creditorilor, prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. Potrivit dispozițiilor art.46 alin.(1) 

din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în referire la art.43 alin 1, hotărârile 

judecătorului-sindic sunt executorii, ele putând fi atacate, separat, numai cu apel în termen de 7 zile de la comunicare 

hotărârii realizată prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște: 

Admite cererea lichidatorului judiciar CII Bujoreanu Maria Daniela, prin practician în insolvență Bujoreanu Maria 

Daniela, desemnat să administreze procedura insolvenței debitorului societatea SC Triumf SRL, având CUI 1147981 și 

numărul de înregistrare în registrul comerțului J10/781/1991, cu sediul în municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu 

(actualmente str. Arhitect Petre Antonescu), nr. 48, județul Buzău, în temeiul art. 174 alin. 1 din Legea privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014. În temeiul art.174 alin. 1 din Legea nr.85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Dispune închiderea procedurii insolvenței debitorului 

societatea SC Triumf SRL, având CUI 1147981 și numărul de înregistrare în registrul comerțului J10/781/1991, cu 

sediul în municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu (actualmente str. Arhitect Petre Antonescu), nr. 48, județul Buzău. Dispune 

radierea debitorului din registrul comerțului. În temeiul art. 180 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței 

și de insolvență, Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură, debitor 

și averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferință, acționari sau asociați. În temeiul art. 179 din Legea privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Dispune notificarea prezentei sentințe Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Buzău și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru efectuarea mențiunii 

de radiere, precum și tuturor creditorilor, prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. Executorie. Cu drept de 

a formula apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență. Pronunțată în ședința publică de la 16 Decembrie 2019. 

Președinte                   Grefier 

Crenguța Pantazi                               Ecaterina Toader 

 

 

 

 

 


