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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 3722 Din data de 28.10.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5139/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL, cod de identificare fiscală: 32494387; Sediul social: sat Dumbrăvița, comuna 
Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1446/2015. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 
0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, 
numit prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, în temeiul art. 97 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014, comunică: Supliment la 
raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Supliment la raportul privind cauzele şi împrejurările 

care au dus la insolvenţa debitorului SC MG-BAU Renovări SRL 
Număr dosar 5139/30/2019, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Casiana Todor 
Temei juridic: art. 97 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL  
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu nr. 44 din data de 30.01.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă în dosarul nr. 5139/30/2019, în temeiul art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC MG-BAU RENOVĂRI SRL, cu sediul social în sat 
Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș, CUI 32494387, înregistrată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș, sub nr. J35/1446/2015. 
În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor încheiat în data de 15.07.2020, ora 10:00, nr. 
552/15.07.2020 publicat în BPI nr. 11797/17.07.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului MG-BAU 
Renovări SRL a hotărât:  „Ca urmare a voturilor exprimate, cu un procent de 51,1895% din creditorii care și-au 
exprimat votul în cadrul ședinței, se confirmă numirea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, practicianul în 
insolvență Consultant Insolventa SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649. […] 
Ca urmare a voturilor exprimate, cu un procent de 51,1895% din creditorii care și-au exprimat votul în cadrul ședinței, 
se aprobă un onorariu în sumă fixă de 4500 lei plus TVA pe întreaga desfășurare a procedurii de insolvență a debitoarei, 
precum și un onorariu variabil de 10% plus TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii de insolvență, 
practicianului în insolvență Consultant Insolventa SPRL.” 
Prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, judecătorul-sindic a constatat confirmat practicianul în insolvență Consultant 
Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MG-BAU Renovări SRL.  
În elaborarea prezentului supliment, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat documentul contabil - balanța de verificare 
aferentă lunii septembrie 2019, anexată de către dl. Roman V. cererii de admitere a creanței; înscrisurile depuse la 
dosarul cauzei, precum și infomațiile publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. 
În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către lichidatorul judiciar 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de MG-BAU Renovări SRL anterior datei de 30.01.2020 – data deschiderii procedurii simplificate a 
insolvenţei.  
Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 
SC MG-BAU Renovări SRL are codul unic de înregistrare 32494387 şi numărul de ordine în registrul comerţului 
J35/1446/2015, respectiv sediul social actual al debitoarei: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Strada Oslo, Nr. 5, 
Camera 1, Judet Timiş.  
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Structura capitalului social este prezentată astfel: 
• Roman V., asociat, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 600 lei, reprezentând 60 părți sociale, respectiv 
cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1952124/29.10.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului, 
administratorul societății MG-BAU Renovări SRL este dl. Roman V..  
I.3. Obiectul principal de activitate 
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Obiectul principal de activitate al societăţii este „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, cod 
CAEN 4120. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare SC MG-BAU Renovări SRL 
Conform Extrasului Rezoluției nr. 13018/20.11.2013 referitor la SC MG-BAU Renovari – SRL, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea A IV-a, nr. 1937/27.III.2014, în baza cererii nr. 38760 din data de 19.11.2013 și a actelor 
doveditoare depuse, directorul la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Maramureș a dispus autorizarea 
constituirii, înmatricularea și înregistrarea societății comerciale MG-BAU Renovări SRL cu următoarele date:  
- cod unic de înregistrare: 32494387; 
- număr de ordine în registrul comerțului: J24/992/2013; 
- sediul social: municipiul Sighetu Marmatiei, strada Dragos Voda nr. 161, judetul Maramures; 
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 
- activitate principală: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 
- capital social: tip capital: privat autohton 100%, capital social total: 200 RON, integral vărsat, total părți sociale: 20 a 
cate 10 RON fiecare; 
- fondator: Cozma A. F., asociat unic, capital social total: 200 RON, integral vărsat, total părți sociale: 20 a cate 10 
RON fiecare, cota de participare la beneficii: 100%, cota de participare la pierderi: 100%; 
- administrator: Cozma A. F., puteri conferite: depline; data numirii: 13.11.2013, data numirii în funcție: 13.11.2013, tip 
durată: nelimitat; 
- durata de funcționare: nedeterminată. 
Conform Deciziei nr. 1/14.05.2015 a asociatului unic al societatii MG-BAU Renovări SRL, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea A IV-a, nr. 3217/2.VII.2015, Cozma A. F., in calitate de asociat unic al societatii MG-BAU 
Renovări SRL si numitul Roman V., a hotarat urmatoarele:  
Art. 1. Se schimba sediul social al societatii la adresa din satul Dumbravita (com. Dumbravita), str. Oslo nr. 5, cam.1, 
jud. Timis, conf. contractului de comodat nr. 1/14.05.2015.  
Art. 2. Se majoreaza capitalul social al societatii cu suma de 400 de RON prin cooptarea domnului Roman V. care 
devine astfel asociat al societatii MG-BAU Renovari SRL.  
In urma majorarii, capitalul social este de 600 RON, aportul fiecarui asociat la capitalul social este urmatorul: asociatul 
Cozma Anuta-Felicia detine 200 RON, exclusiv in numerar, reprezentand 33,33% din capitalul social iar asociatul 
Roman V. detine 400 RON, reprezentand 66,67% din capitalul social exclusiv in numerar.  
Art. 3. Se revoca din functia de administrator asociata Cozma Anuta-Felicia si se numeste in functia de administrator cu 
puteri depline si nelimitate pe o perioada nelimitata de timp asociatul Roman V.. 
Conform Hotărârii nr. 1/10.01.2017 a Adunarii Generale a Asociațiilor societății MG-BAU Renovări SRL, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea A IV-a, nr. 888/17.III.2017, subsemnatii Cozma A. F. și Roman V. in calitate de 
asociati ai societatii MG-BAU Renovări SRL au stabilit urmatoarele: 
Art. 1. Asociata Cozma A. F. se retrage din societate si cesioneaza toate cele 20 de parti sociale in valoare totala de 200 
RON, exclusiv in numerar asociatului Roman V. care devine astfel asociat unic al societatii.  
Art. 2. Cesiunea tuturor partilor sociale se face la valoarea lor nominala, asociatul cesionar achitand integral asociatului 
cedent contravaloarea acestora. Odata cu prezenta cesiune asociatul cedent nu mai poate emite niciun fel de pretentii 
fata de societate sau asociatul unic al acesteia.  
Art. 3. Odata cu prezenta cesiune, asociatul cesionar va prelua intreg activul si pasivul societatii, precum si intreaga 
activitate financiar-contabila, incepand cu data inregistrarii cesiunii la O.R.C. Timis. A 
rt. 4. In urma cesiunii, capitalul social al societatii ramane neschimbat la suma de 600 RON, exclusiv in numerar, 
impartit in 60 parti sociale egale si indivizibile a 10 RON fiecare, reprezentand aportul asociatului unic Roman V..  
Art. 5. Societatea se transforma in societate cu raspundere limitata cu asociat unic si atributiile Adunarii Generale a 
Asociatilor sunt preluate de asociatul unic, ale carui atributii sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicata. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1952124/29.10.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului, 
administratorul societății MG-BAU Renovări SRL este dl. Roman V..  
II. Analiza situației economico-financiare 
II.l. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare 
Ulterior confirmării de către judecătorul-sindic a subscrisei în calitate de lichidator judiciar al debitorului MG-BAU 
Renovări SRL, subscrisa a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire  nr. VA39996647420, somația nr. 2400/06.08.2020 către 
administratorul dnul Roman V., la adresa sediului social al societății debitoare MG-BAU Renovări SRL din sat 
Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș, prin care lichidatorul judiciar a comunicat 
următoarele: „[…] vă solicităm, să procedați la predarea, de urgență, către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, a următoarelor: 
• Documentele financiar-contabile ale societății SC MG-BAU Renovări SRL aferente perioadei decembrie 2017 – 
prezent (balanțe de verificare, Registru Jurnal, situații financiare anuale, registre de casă, etc.); 
• Documentele financiar-contabile aferente creanțelor în valoare de 1.070.799 lei înregistrate de către debitor la data de 
31.12.2018 (fișa contului 4111, fișa contului 461, registre de casă, extrase de cont, facturi emise, etc); 
• Toate bunurile existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în vederea inventarierii acestora, evaluării 
și valorificării conform disp. art 151 și urm. din Legea nr. 85/2014; [...] 
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Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale. Menționăm faptul că, prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 
30.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 5139/30/2019, în temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus 
ridicarea dreptului de administrare al debitorului.”  
- a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire  nr. VA39996694688, somația nr. 2534/17.08.2020 către 
administratorul dnul Roman V., la adresa de domiciliu al acestuia și prin e-mail la adresa mgbau.renovari@gmail.com 
prin care lichidatorul judiciar a solicitat: 
„vă solicităm, să procedați la predarea, de urgență, către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, a 
următoarelor: 
• Documentele financiar-contabile ale societății SC MG-BAU Renovări SRL aferente perioadei decembrie 2017 – 
prezent (balanțe de verificare, Registru Jurnal, situații financiare anuale, registre de casă, etc.); 
• Documentele financiar-contabile aferente creanțelor în valoare de 1.070.799 lei înregistrate de către debitor la data de 
31.12.2018 (fișa contului 4111, fișa contului 461, registre de casă, extrase de cont, facturi emise, etc); 
• Toate bunurile existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în vederea inventarierii acestora, evaluării 
și valorificării conform disp. art 151 și urm. din Legea nr. 85/2014; [...] 
Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale.”  
- a comunicat către administratorul Roman V. somația nr. 2941/15.09.2020, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de 
primire  nr. VA39996647810, prin care a solicitat următoarele: „[…] vă solicităm, să procedați la predarea, de urgență, 
către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, a următoarelor: 
• Toate documentele financiar-contabile ale societății SC MG-BAU Renovări SRL; 
• Documentele financiar-contabile aferente creanțelor în valoare de 1.070.799 lei înregistrate de către debitor la data de 
31.12.2018 (fișa contului 4111, fișa contului 461, registre de casă, extrase de cont, facturi emise, etc); 
• Toate bunurile existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în vederea inventarierii acestora, evaluării 
și valorificării conform disp. art 151 și urm. din Legea nr. 85/2014; [...] 
În cazul în care nu veți proceda la predarea tuturor actelor contabile și bunurilor existente în averea debitorului MG-
BAU Renovări SRL în termen de maximum 7 zile de la comunicarea prezentei somații, lichidatorul judiciar va proceda 
în conformitate cu decizia creditorului majoritar la formularea cererii de antrenare a răspunderii civile [...].” 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 06.04.2020.  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ultimele situații financiare .  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, codul fiscal al contribuabilului MG-BAU Renovări SRL a 
fost reactivat din data 07-MAR-16 conform deciziei de reactivare nr 764/26-JAN-16. 
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, anularea înregistrării în scopuri de TVA a 
fost efectuată din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în 
data de 01.04.2020. (conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul MG-BAU Renovări SRL prezintă 
următoarea situație financiară ]n perioada 2017 - 2018:  

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 

Total active imobilizate 13,879 22,239 
Total active circulante, din care: 527,476 1,155,165 
- stocuri 3,801 4,942 
- creanţe 499,761 1,070,799 
- casa şi conturi la bănci 23,914 79,424 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 30,904 
Total Activ 541,355 1,208,308 
Total capitaluri proprii 285,280 450,115 
Total datorii 32,270 361,428 
Venituri înregistrate în avans 223,805 396,765 
Total Pasiv 541,355 1,208,308 

 
Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 

Cifra de afaceri netă 418,830 546,087 
Venituri totale 418,859 546,447 
Cheltuieli totale 210,136 376,147 
Profitul sau pierderea brută 208,723 170,300 
Rezultatul net al exerciţiului 196,157 164,835 

Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, anexată de către dl. Roman V. cererii de admitere a 
creanței, la data de 31.09.2019 debitorul înregistrează următoarele:  
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- Pierdere financiară reportată din perioadele anterioare – 1.247.423,94 lei (în cursul lunii septembrie 2019 este 
înregistrat pierderea reportată sumă de 1.793.426,70 lei și profitul reportat de 196.607,79 lei); 
- Profitul înregistrat din activități de exploatare în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – 944.764,75 lei; 
- Profitul înregistrat din activități financiară în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – 57,10 lei; 
- Pierderea înregistrată din plata impozitului pe profit în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – -16.135,00 lei; 
- Mijloace de transport în valoare de 11.500,00 lei; 
- Mobilier, aparatură birotică în valoare de 2.135,93 lei; 
- Creanțe imobilizate – 61.951,46 lei; 
- Creanțe-clienți – 107.736,97 lei; 
- Sume datorate asociaților – 3.672,63 lei. La data de 01.01.2019 sunt înregistrate sume datorare asociaților de 
20.088,08 lei. În perioada 01.01.2019-01.09.2019 sunt înregistrate noi creditări în sumă de 3.672,63 lei și sunt restituite 
asociatului Roman V. sume de 20.088,08 lei). 
- Dividende datorate asociatului Roman V. – 100.000,00 lei; 
- Creanțe la debitori-diverși – 0,00 lei (La data de 01.01.2019 sunt înregistrate creanțe la debitori-diverși în sumă de 
1.010.623,52 lei. În perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt înregistrate noi creanțe la debitori diverși în sumă de 
705.814,85 lei (din care suma de 76.299,28 lei înregistrată în cursul lunii septembrie) și sunt „încasate” creanțe de la 
debitori diverși în perioada 01.01.2019-30.09.2019 în sumă de 1.716.438,37 lei (din care creanțe „încasate” în luna 
septembrie 2019 de 1.715.938,37 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită și 
ale contului 461 Debitori diverși, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, administratorul social a 
efectuat operațiunea de anulare a creanțelor la debitori diverși în sumă de 1.715.938,37 lei prin trecerea acestora pe 
cheltuieli. 
- Datorii la creditori-diverși – 0,00 lei (La data de 01.01.2019 sunt înregistrate datorii la creditori-diverși în sumă de 
181.108,00 lei. În perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt înregistrate noi datorii la creditori diverși în sumă de 15.499,79 
lei și sunt „plătite” toate datoriile creditori diverși în luna septembrie 2019 în valoare totală de 196.607,79 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită și 
ale contului 462 Creditori diverși, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, administratorul social a 
efectuat operațiunea de anulare a datoriilor la creditori diverși în sumă de 196.607,79 lei prin trecerea acestora pe 
venituri. 
- Cheltuieli înregistrate în avans – 221.097,16 lei; 
- Venituri înregistrate în avans – 273.947,08 lei; 
- Disponibilități în conturi bancare și casierie – 0,00 lei (în cursul lunii septembrie 2019 sunt retrase din conturile 
bancare ale societății debitoare toate disponibilitățe bănești în sumă de 76.299,28 lei, respectiv sunt retrare toate 
disponibilitățile bănești din casieria societății în sumă de 77.488,33 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită, 
ale contului 461 Debitori diverși și ale contului 531 Casa, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, 
administratorul social a efectuat și operațiunea de trecere a disponibilităților bănești din casieria societății în sumă de 
77.488,44 lei pe pierdere financiară reportată din perioada anterioară. 
- În cursul lunii septembrie 2019, societatea debitoare nu a desfășurat activitate economică, respectiv nu înregistrat 
venituri și cheltuieli. 
- În cursul lunii septembrie 2019, societatea debitoare nu înregistrează încasări de disponibilități bănești în conturile 
bancare sau în casierie. 
III. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
• neținerea de către administratorul Roman V. a contabilității societății MG-BAU Renovări SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Roman V. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a 
debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, 
prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
• nepredarea de administratorul Roman V. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au putut fi identificate activele 
existente în patrimoniul societății; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a mobilierului, aparatură birotică în valoare 
de 2.135,93 lei din averea debitorului; 
• utilizarea în interes personal de către administratorul Roman V. a creanțelor imobilizate ale societății MG-Bau 
Renovări SRL în valoare de 61.951,46 lei; 
• utilizarea în interes personal de către administratorul Roman V. a creanțelor imobilizate ale societății MG-Bau 
Renovări SRL în valoare de 107.736,97 lei; 
• sustragerea de disponibilități bănești în valoare de 20.088,08 lei din averea debitorului de către administratorul Roman 
V. reprezentând „restituiri creditări”; 
• utilizarea profitului societății MG-Bau Renovări SRL în vederea distribuirii de dividende către asociatul unic și 
administratorul Roman V. în valoare de 100.000,00 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către admnistratorul Roman V. a creanțelor societății MG-Bau Renovări 
SRL nerecuperate de la debitori-diverși în valoare totală de 1.716.438,37 lei; 
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• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a sumelor rezultate din operații în curs de 
clarificare ale societății MG-Bau Renovări SRL în valoare de 67.300,98 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a numerarului din casieria societății în 
sumă totală de 77.488,33 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a disponibilităților bănești din conturi 
bancare în valoare de 76.299,28 lei; 
• manifestarea pasivității de către administratorul Roman V. în achitarea datoriilor societății MG-Bau Renovări SRL – 
conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 
3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020, debitorul MG-BAU Renovări SRL înregistrează datorii la 
creditori în valoare totală de 1.123.789,38 lei. 
Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor concluzii în măsura în care vom identifica 
informaţii noi pe parcusul desfăşurării procedurii de insolvență. 
IV. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 
Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de către societatea debitoare în cadrul termenului de 2 ani anteriori 
deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 6 
luni anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că până la data prezentei, lichidatorul judiciar nu a identificat acte 
juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă. 
V. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei este 
reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere 
şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
-  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
Activitatea de folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul propriu sau în cel al unei alte 
persoane, fizice sau juridice, presupune savârşirea acelor fapte ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi 
fondurilor băneşti ale societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv în interes propriu sau în 
interesul unei terţe persoane. Spre exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite, următoarele:  
• încheierea unui contract de închiriere referitor la un bun al persoanei juridice cu plata unei chirii reduse sub preţul 
pieţei, fără să existe pentru acest fapt motive justificative;  
• încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei;  
• plata unor dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste 
preţul pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase;  
• utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal;  
• existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile;  
• nerespectarea destinaţiei creditelor bancare contractate de către societate;  
• modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a cheltuielilor privind mijloacele de transport, 
telefoanele mobile, deplasările în străinătate, cheltuielile de protocol, etc.  
Având în vedere următoarele: 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a mobilierului, aparatură birotică în valoare 
de 2.135,93 lei din averea debitorului; 
• utilizarea în interes personal de către administratorul Roman V. a creanțelor imobilizate ale societății MG-Bau 
Renovări SRL în valoare de 61.951,46 lei; 
• utilizarea în interes personal de către administratorul Roman V. a creanțelor imobilizate ale societății MG-Bau 
Renovări SRL în valoare de 107.736,97 lei; 
• sustragerea de disponibilități bănești în valoare de 20.088,08 lei din averea debitorului de către administratorul Roman 
V. reprezentând „restituiri creditări”; 
• utilizarea profitului societății MG-Bau Renovări SRL în vederea distribuirii de dividende către asociatul unic și 
administratorul Roman V. în valoare de 100.000,00 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către admnistratorul Roman V. a creanțelor societății MG-Bau Renovări 
SRL nerecuperate de la debitori-diverși în valoare totală de 1.716.438,37 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a sumelor rezultate din operații în curs de 
clarificare ale societății MG-Bau Renovări SRL în valoare de 67.300,98 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a numerarului din casieria societății în 
sumă totală de 77.488,33 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a disponibilităților bănești din conturi 
bancare în valoare de 76.299,28 lei,  
se impune formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Roman V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) 
din Legea nr. 85/2014. 
-  au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
Prin efectuarea unor acte în interes personal sub acoperirea persoanei juridice se înţelege efectuarea acelor fapte ilicite 
prin care patrimoniul societăţii este folosit în scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul societăţii. 
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Intră în această categorie de fapte următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către unul dintre membrii organelor 
de conducere şi/sau de către alte persoane, în folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii sau 
efectuarea unor acte de comerț în interes propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  
Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, întrucât administratorul Roman 
V. nu a predat subscrisei actele contabile ale societății debitoare. 
- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi; 
Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la starea 
de insolvenţă, se înţelege acel ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere financiar, 
pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit de membrii organelor de conducere, cu scopul de 
a obţine câştiguri personale. Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre membrii 
organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste persoane, în 
care prestaţia acesteia din urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana responsabilă este 
membru al organelor de conducere.  
Se poate susţine că administratorul social Roman V. a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în 
mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, acesta manifestând pasivitate în achitarea datoriilor societății. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 
3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020, debitorul MG-BAU Renovări SRL înregistrează datorii la 
creditori în valoare totală de 1.123.789,38 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, administratorul Roman V. a distribuit profitul societății 
sub formă de dividende către acesta în valoare de 100.000,00 lei, respectiv a retras disponibilități bănești din averea 
debitorului în valoare de 20.088,08 lei sub formă de restituiri de creditări. 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Roman V. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea; 
Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile sau neţinerea contabilităţii în 
conformitate cu prevederile legale se înţelege săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă reglementările 
imperative ale Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau simple delicte civile. 
Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, crează o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii 
în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi. De 
regulă, se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, situaţiilor 
financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor, procesele verbale de control ale organelor 
fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  
Având în vedere următoarele prevederi: 
- Art. 73 din Legea 31/1990 modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede „obligaţia administratorului societar de a ţine 
registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” precum 
şi „stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impune”. 
- În accepţiunea Legii 31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 20 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, care 
prevede că principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal, registrul inventar și 
registrul cartea mare. 
- Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 „Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la 
societăţiile comerciale revin administratorului”. 
- Conform art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991:  
„(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care 
stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 
- De asemenea, conform art. 9 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, documentele oficiale de prezentare a 
activității economico-financiare sunt „situațiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile 
și care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile 
legii, referitoare la activitatea desfășurată.”, 
se poate concluziona faptul că prin neținerea contabilității societății în conformitate cu normele legale, administratorul 
Roman V. a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului MG-BAU Renovări SRL.  
Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 privind organizarea contabilităţii „(1) Răspunderea pentru organizarea 
şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 
Conform disp. art. 82 din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar […] toate informatiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea și 
averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare. 
(2) Pentru nepunerea la dispoziția administratorului judiciar/lichidatorului judiciar a informațiilor și documentelor de 
către persoanele responsabile, judecatorul-sindic va face aplicarea amenzii prevăzute la art. 60 alin. (2), în mod 
corespunzător.” 
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Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul 
statutar) ce „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 
în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând 
posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperii prejudiciului cauzat creditorilor de bună-
credinţă. 
Astfel, prin neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, respectiv prin nepredarea documentelor financiar-contabile 
ale debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, administratorul Roman V. a cauzat pierderea de informaţii contabile, 
respectiv imposibilitatea identificării bunurilor, fondurilor băneşti şi creanţelor existe în averea debitoarei, respectiv au 
prejudiciat astfel în mod vădit creditorii prin diminuarea patrimoniului debitoarei. 
Prejudiciul cauzat de administratorul Roman V. constă în pasivul înscris în tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în sumă totală de 1.123.789,38 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Roman V. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 
Prin faptele de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice vom înțelege acele fapte ilicite de 
natură contabilă prin care o parte a activului sau anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinația 
lor normală ori sunt ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin care se realizează dispariția unor acte 
contabile justificative, falsificarea unor acte contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului 
intrat în patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice fapte ilicite de natură 
contabilă prin care se mărește în mod fictiv pasivul patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte 
ilicite: falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligații inexistente sau păstrarea unor datorii deja 
plătite. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, de regulă se verifică: inventarul realizat la preluarea 
administrării societății/la desemnare, comparativ cu evidența contabilă a mijloacelor fixe, stocurilor etc., 
vânzările/casările de mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Având în vedere următoarele fapte săvârșite de administratorul Roman V.: 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a mobilierului, aparatură birotică în valoare 
de 2.135,93 lei din averea debitorului; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a creanțelor imobilizate ale societății MG-
Bau Renovări SRL în valoare de 61.951,46 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a creanțelor imobilizate ale societății MG-
Bau Renovări SRL în valoare de 107.736,97 lei; 
• sustragerea de disponibilități bănești în valoare de 20.088,08 lei din averea debitorului de către administratorul Roman 
V. reprezentând „restituiri creditări”; 
• utilizarea profitului societății MG-Bau Renovări SRL în vederea distribuirii de dividende către asociatul unic și 
administratorul Roman V. în valoare de 100.000,00 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către admnistratorul Roman V. a creanțelor societății MG-Bau Renovări 
SRL nerecuperate de la debitori-diverși în valoare totală de 1.716.438,37 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a sumelor rezultate din operații în curs de 
clarificare ale societății MG-Bau Renovări SRL în valoare de 67.300,98 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a numerarului din casieria societății în 
sumă totală de 77.488,33 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a disponibilităților bănești din conturi 
bancare în valoare de 76.299,28 lei,  
se impune formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Roman V. în temeiul art. 161 alin. (1) lit. e) 
din Legea nr. 85/2014. 
- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 
Prin faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii 
încetării de plăți, se înțelege săvârșirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau 
amânării declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății conduse de aceștia este în mod 
vădit disproporționat de mare față de cea oferită în schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite 
orice împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobânda mult mai 
ridicată decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență 
verifică: ratele dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; respectarea normelor bancare 
de creditare/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  
Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, întrucât administratorul Roman 
V. nu a predat subscrisei actele contabile ale societății debitoare. 
- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna 
celorlalţi creditori. 
Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii organelor de conducere, în luna 
precedentă ajungerii debitoarei în stare de insolvență, plătind sau dispunând plata cu preferință a unui creditor, au creat 
în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în 
insolvență verifică: dacă plățile din luna anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condiție esențială pentru 
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menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori comparativ cu graficul 
scadențelor/clauzele contractuale/etc.  
Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte care să atragă incidența prezentului text de lege, întrucât administratorul 
Roman V. nu a predat subscrisei actele contabile ale societății debitoare. 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom 
ezita în informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale la care avem dreptul. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


