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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 3892 Data emiterii: 11.11.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1340/63/2020; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Valentina 
Vasile. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj. 
3.1. Debitor: SC Nicmih Construct Instal SRL, cod de identificare fiscală: 38658640; Sediul social: Sat Coșoveni, 
Comuna Coșoveni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 53 A, jud. Dolj; Număr de ordine în registrul comerţului J16/17/2018. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; 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 Nicmih Construct Instal 
SRL, conform Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția 
a II-a Civilă, în dosarul nr. 1340/63/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de 
activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL din 
data de 18.11.2020 ora 09:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL din data de 18.11.2020 ora 09:00 

Număr dosar 1340/63/2020; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Valentina Vasile 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Nicmih Construct Instal SRL 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
(2). Mandatarea creditorului majoritar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
Lichidatorul judiciar a întocmit conform disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 
3785/02.11.2020, publicat în BPI nr. 18544/03.11.2020.  
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 3785/02.11.2020, se rețin următoarele cauze care au determinat apariția 
stării de insolvență a debitorului Nicmih Construct Instal SRL:  
- neținerea de către administratorul Moraru C. a contabilității societății Nicmih Construct Instal SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Moraru C. cauzând pierderea de informaţii contabile, prejudiciind astfel în mod vădit 
creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
- nepredarea de administratorul Moraru C. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au putut fi identificate activele 
existente în patrimoniul societății; 
- sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Moraru C. a mijloacelor de transport în valoare de 
126.359,76 lei și stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosință – 14.250,27 lei din averea debitorului 
Nicmih Construct Instal SRL; 
- sustragerea de disponibilități bănești în valoare de 377.556,06 lei din averea debitorului de către administratorul 
Moraru C.; 
- utilizarea profitului societății Nicmih Construct SRL în vederea distribuirii de dividende către asociatul unic și 
administratorul Moraru C. în valoare de 359.000,00 lei; 
- manifestarea pasivității de către administratorul Moraru C. în achitarea datoriilor societății Nicmih Construct Instal 
SRL – conform Tabelului definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Nicmih Construct 
Instal SRL nr. 54/15.05.2020 publicat în BPI nr. 7430/18.05.2020, debitorul Nicmih Construct SRL înregistrează datorii 
la creditori în valoare totală de 75.663,36 lei. 
Conform Certificatului Constatator nr. 56358/17.09.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, administratorul societății Nicmih Construct Instal SRL este dl. Moraru C., numit în funcția de 
administrator în data de 04.01.2018, cu o durată a mandatului de 99 ani. 
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Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 25.02.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. 1340/63/2020, în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL, cu  sediul social în Sat Coșoveni, 
Comuna Coșoveni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 53 A, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/17/2018, având cod unic de înregistrare 38658640. În temeiul art. 73 din Legea 
nr. 85/2014, a fost numit lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M.. 
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 1340/63/2020 de către 
Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Nicmih Construct 
Instal SRL – practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar de 299 lei (exclusiv TVA) și 
un onorariu de succes de 1% din sumele obținute din valorificarea bunurilor debitorului (exclusiv TVA). S-a dispus 
predarea gestiunii de către lichidatorul judiciar C.I.I. Triculescu M. către subscrisa în calitate de lichidator judiciar 
definitiv. 
Ulterior confirmării de către judecătorul-sindic a subscrisei în calitate de lichidator judiciar al debitorului Nicmih 
Construct Instal SRL, subscrisa a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 2945/15.09.2020 către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M., 
prin e-mail, la adresa ciicraiova@gmailcom, cât și prin poștă la adresa Craiova, str. Theodor Aman, nr. 2, bl. 73AP, sc. 
2, parter, ap. 2, jud. Dolj, cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996665498 cu conținut declarat nr. 
2816/08.09.2020. 
Prin adresa nr. 2945/15.09.2020, lichidatorul judiciar a solicitat de la fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de 
Insolvență Triculescu M. următoarele: „[…] Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către 
reprezentantul legal al debitorului; […] Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței 
debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 și documentele financiar-contabile care au stat la baza întocmirii acestuia; Documente care au stat la baza 
analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii proceducerii de insolvență; Situația 
transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; Documentele din care rezultă analiza efectuată de către 
lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; Documentele 
încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a bunurilor, arhivei, 
evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL, din perioada 
în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar, respectiv 25.02.2020 – 02.09.2020; […].”  
Fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M. a comunicat prin e-mail în data de 23.09.2020 
următoare acte: Raport de activitate nr. 22/03.02.2020 (format word); Raport de activitate nr. 56/17.06.2020 (format 
word); Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Nicmih 
Construct Instal SRL (format word); Recipisă depunere situații financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; 
Balanța de verificare încheiată la data de 30.09.2019 (format pdf, nesemnată); Balanța de verificare încheiată la data de 
31.12.2018 (format pdf, nesemnată); Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 (format pdf, 
nesemnate).  
- a comunicat somația nr. 2817/08.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647570 cu conținut 
declarat nr. 2818/08.09.2020 – predată la destinatar;  
Prin somația nr. 2817/08.09.2020 lichidatorul judiciar a solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL. De asemenea, vă solicităm să 
predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea 
inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, toate disponibilitățile bănești aflate în averea debitorului. 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 Nicmih Construct Instal SRL către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
- a comunicat somația nr. 3038/21.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996586688 cu conținut 
declarat nr. 3039/21.09.2020 – semnată de Moraru M.;  
Prin somația nr. 3038/21.09.2020 lichidatorul judiciar a solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL. De asemenea, vă solicităm să 
predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea 
inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, toate disponibilitățile bănești aflate în averea debitorului. 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 Nicmih Construct Instal SRL către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.   
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- a comunicat somația nr. 3112/25.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647880 cu conținut 
declarat nr. 3113/25.09.2020 – semnată de asociat;  
Prin somația nr. 3112/25.09.2020 lichidatorul judiciar a solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL. De asemenea, vă solicităm să 
predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea 
inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Conform balanței de verificare încheiată la data de 
30.09.2019, debitorul Nicmih Construct Instal SRL înregistrează la data de 30.09.2019 disponibilități bănești în casierie 
în valoare totală de 377.556,06 lei, vă rugăm să comunicați, de urgență, toate documentele financiar-contabile privind 
modul în care aceste disponibilități au fost folosite în interesul societății debitoare Nicmih Construct Instal SRL, în caz 
contrar, vă solicităm să procedați de urgență, în termenul maxim de 10 zile de la primirea prezentei somații, la virarea 
disponibilităților bănești în valoare de 377.556,06 lei din casieria societății în contul unic de insolvență al debitorului 
Nicmih Construct Instal SRL deschis la Libra Internet Bank SA – cod IBAN  IBAN RO94 BREL 0002 0023 3035 
0100. Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de 
atragerea răspunderii civile și penale.”  
- a comunicat somația nr. 3556/20.10.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa actuală de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647950 cu 
conținut declarat nr. 3557/20.10.2020 – predată la destinatar;  
Prin somația nr. 3556/20.10.2020 lichidatorul judiciar a solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL. De asemenea, vă solicităm să 
predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea 
inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Conform balanței de verificare încheiată la data de 
30.09.2019, debitorul Nicmih Construct Instal SRL înregistrează la data de 30.09.2019 disponibilități bănești în casierie 
în valoare totală de 377.556,06 lei, vă rugăm să comunicați, de urgență, toate documentele financiar-contabile privind 
modul în care aceste disponibilități au fost folosite în interesul societății debitoare Nicmih Construct Instal SRL, în caz 
contrar, vă solicităm să procedați de urgență, în termenul maxim de 10 zile de la primirea prezentei somații, la virarea 
disponibilităților bănești în valoare de 377.556,06 lei din casieria societății în contul unic de insolvență al debitorului 
Nicmih Construct Instal SRL deschis la Libra Internet Bank SA – cod IBAN  IBAN RO94 BREL 0002 0023 3035 
0100. Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de 
atragerea răspunderii civile și penale.” 
Conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991 „(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 
Administratorul Moraru C. nu a răspuns somațiilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat niciun document 
contabil aferent societății Nicmih Construct Instal SRL. 
Nefiindu-i predate documentele financiar-contabile ale debitorului Nicmih Construct Instal SRL de către 
administratorul Moraru C., lichidatorul judiciar a procedat la cercetarea actelor publicate în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență, respectiv urmare obținerii accesului la dosarul electronic, a analizat actele și înscrisurile depuse la dosarul 
cauzei, reținându-se următoarele: 
- Conform balanței de verificare încheiată la data de 30.09.2019, la data de 30.09.2019 debitorul Nicmih Construct 
Instal SRL înregistrează următoarele active:  
• Mijloace de transport – 126.359,76 lei; 
• Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință – 14.250,27 lei; 
• Dividende de plată către Moraru C. – 359.000,00 lei; 
• Disponibilități bănești în casierie – 377.556,06 lei.  
Din cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Nicmih Construct Instal SRL nr. 45/30.03.2020, întocmit de către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinet 
Individual de Insolvență Triculescu M., publicat în BPI nr. 6051/02.04.2020, se rețin următoarele: 
„De administrarea societății s-a ocupat domnul Moraru C.. […] 
Analiza Poziției Financiare Pe Baza Bilantului 

Indicator 31.12.2018 30.09.2019 
Imobilizari necorporale - - 
Imobilizări corporale 0 126.360 
Imobilizări financiare 0 0 
Active imobilizate total 0 126.360 
Stocuri  0 0 
Creante 55.249 135 
Disponibilități bănești 419.158 18.556 
Active circulante total 474.407 18.556 
Total active 343.040 145.051 

Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 3133/28.09.2020 către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de 
Insolvență Triculescu M., prin e-mail, la adresa ciicraiova@gmailcom, prin care subscrisa a solicitat următoarele:  
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„având în vedere faptul că, conform balanței de verificare încheiată la data de 30.09.2019, comunicată de către 
dumneavoastră subscrisei prin e-mail, debitorul Nicmih Construct Instal SRL înregistrează la data de 30.09.2019 
disponibilități bănești în casierie în valoare totală de 377.556,06 lei (sold final debitor cont 5311 Casa în lei), vă rugăm 
să comunicați dacă disponibilitățile bănești în valoarea de 377.556,06 lei au fost identificate, respectiv dacă, în calitate 
de lichidator judiciar provizoriu ați efectuat demersuri în vederea identificării acestor sume. 
De asemenea, vă rugăm respectuos să ne comunicați documentele contabile în baza cărora ați consemnat în Raportul 
întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 publicat în BPI nr. 6051/02.04.2020 privind disponibilitățile bănești 
[...]”  
Până în prezent, fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M. nu a comunicat subscrisei 
documentele contabile ale debitorului aferente constatărilor făcute de către aceasta prin Raportul întocmit în temeiul art. 
97 din Legea nr. 85/2014 publicat în BPI nr. 6051/02.04.2020, respectiv nu a oferit explicații cu privire la consemnarea 
în raport a unui sold al disponibilităților bănești din casieriea debitorului cu mult diminuat față de înregistratea din 
balanța de verificare încheiată la data de 30.09.2019. 
Până în prezent, administratorul dl. Moraru C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat 
actele contabile aferente debitorului Nicmih Construct Instal SRL. 
Prin ţinerea unei contabilităţii fictive, prin neținerea contabilității societății debitoare în conformitate cu normele legale, 
respectiv prin nepredarea documentelor financiar-contabile ale debitorului Nicmih Construct Instal SRL, 
administratorul Moraru C. a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului și prejudicierea creditorilor înscriși la masa 
credală. 
Administratorul Moraru C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar comunicate prin somațiile nr. 
2817/08.09.2020, nr. 3038/21.09.2020, nr. 3112/25.09.2020 și nr. 3556/20.10.2020, respectiv nu a predat bunurile 
existente în averea debitorului Nicmih Construct Instal SRL – mijloacele de transport în valoare de 126.359,76 lei și 
stocurile de natura obiectelor de inventar date în folosință – 14.250,27 lei, în vederea inventarierii acestora conform 
disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, evalurării și valorificării acestora în procedura simplificată de insolvență a 
debitorului, respectiv nu a virat numerarul existent în casieria debitorului în valoare de 377.556,06 lei în contul unic de 
insolvență. 
În urma celor precizate anterior, concluzionăm faptul că administratorul Moraru C. a utilizat bunurile și fondurile 
bănești ale debitorului Nicmih Construct Instal SRL în folosul propriu și nu în folosul societății. 
Aceste bunuri și disponibilități bănești puteau fi utilizate cu scopul de a achita în totalitate datoriile restante evitarea 
deschiderii procedurii simplificate de insolvență.  
Prin adresa nr. 3800/03.11.2020 comunicată către creditorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA, lichidatorul 
judiciar a solicitat informații privind menținerea/rezilierea Contractului de Leasing financiar nr. 30202263 din data de 
23.04.2019 încheiat între Nicmih Construct Instal SRL,  cu  sediul social în Sat Coșoveni, Comuna Coșoveni, str. 22 
Decembrie 1989, nr. 53 A, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub 
numărul J16/17/2018, având cod unic de înregistrare 38658640 și Unicredit Leasing Corporation IFN SA, respectiv 
informații prin eventuala recuperare a bunurilor mobile ce constituie obiectul contractului de leasing.  
Din cuprinsul răspunsului nr. 12411/06.11.2020 comunicat de către Unicredit Leasing Corporation IFN SA, se rețin 
următoarele: 
• În data de 23.04.2019 între Unicredit Leasing Corporation IFN SA și debitorul Nicmih Construct Instal SRL prin 
administrator Morarul C. a fost încheiat Contractul de leasing financiar nr. 30202263 având ca obiect transmiterea 
dreptului de folosință asupra bunului mobil Skoda Superb Ambition 2.0 TDI Small Fleet. 
• Având în vedere că Unicredit Leasing Corporation IFN SA nu și-a manifestat intenția de menținere a contractului de 
leasing, conform art. 123 alin. (12) din Legea nr. 85/2014, contractul este de drept denunțat. 
• Bunul mobil nu a fost predat de către utilizatorul Nicmih Construct Instal SRL prin administrator Moraru C. către 
finanțatorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA. 
• Unicredit Leasing Corporation IFN SA a solicitat predarea bunului mobil Skoda Superb Ambition 2.0 TDI Small Fleet 
în termen de 10 zile de la primirea răspunsului nr. 12411/06.11.2020.  
Astfel, având în vedere faptul că, administratorul dl. Moraru C. nu a predat bunul mobil Skoda Superb Ambition 2.0 
TDI Small Fleet, care constituie obiectul Contractului de leasing financiar nr. 30202263/23.04.2019, în vederea 
inventarierii acestuia conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, este mai mult decât evident faptul că, 
administratorul Moraru C. a utilizat în interes personal bunul mobil Skoda Superb Ambition 2.0 TDI Small Fleet, 
aparținând finanțatorului Unicredit Leasing Corporation IFN SA, prin utilizarea creditelor persoanei juridice Nicmih 
Construct Instal SRL. 
Având în vedere următoarele: 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Moraru C. a mijloacelor de transport în valoare de 
126.359,76 lei și a stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosință – 14.250,27 lei din averea debitorului 
Nicmih Construct Instal SRL; 
• sustragerea de disponibilități bănești în valoare de 377.556,06 lei din averea debitorului de către administratorul 
Moraru C.; 
• utilizarea profitului societății Nicmih Construct SRL în vederea distribuirii de dividende către asociatul unic și 
administratorul Moraru C. în valoare de 359.000,00 lei, 
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este mai mult decât evidentă ascunderea activelor existente în averea debitorului nicmih construct instal srl de către 
administratorul Morarul C. în vederea sustragerii acestora de la urmărirea creditorilor. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar apreciază că faptele indicate reprezintă infracțiuni 
conform următoarelor texte de lege: 
• Articolul 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990: „(1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu 
amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al 
directoratului ori reprezentantul legal al societății care: […] b) folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se 
bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate 
în care are interese direct sau indirect;” 
• Articolul 241 alin. (1) lit. a) din Cod Penal: „Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: […] a) falsifică, sustrage sau 
distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;” 
• Articolul 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative „(1) Constituie infracțiunea de 
spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: […] a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând 
că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în 
scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată 
sau executarea pedepsei;” 
• Articolul 239 din Codul Penal: 
„Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor 
(1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul 
său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă.” 
• Articolul 295 din Codul Penal: 
„Delapidarea 
(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau 
alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. 
(2) Tentativa se pedepsește.” 
(2). Mandatarea creditorului majoritar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să mandateze creditorul majoritar – Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Craiova în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea infracțiunilor 
prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din 
Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


