
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1366 Din data de 22.04.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1664/88/2019; Tribunal Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal.; Judecător sindic: Izabela Stoian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127. 
3. Debitor: Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, cod de identificare fiscală: 13386583; 
Sediul social: Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, jud. Tulcea; înregistrată în Registrul Special Asociații al Judecătoriei 
Tulcea la nr. 19/15.12.2008. 
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 Asociaţia Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, numit prin Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de 
Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, în temeiul art. 97 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția 
stării de insolvență a debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti,  
întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Supliment la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 

Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti,  

întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014  
Număr dosar 1664/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic Izabela Stoian  
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administratorului/lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea 
raportului): 
Prin Sentința civilă nr. 244/2020 din data de 22.05.2020 pronunțată în dosarul nr. 1664/88/2019 de Tribunalul Tulcea, 
Secția Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 3 alin. (1), art. 38 alin. (2) lit. c), art. 65 alin. (1) și 
art. 70 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență în forma generală față de debitoarea 
Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, cu sediul în localitatea Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 
16, jud. Tulcea, înregistrată În Registrul Special Asociații al Judecătoriei Tulcea la nr. 19/15.12.2008, având cod unic de 
înregistrare 13386583. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în 
insolvență S.O.S. Insolv SPRL. 
Din cuprinsul Raportului privind cauzele și împrejurările ce au condus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 1463/02.07.2020 publicat în BPI nr. 
10962/03.07.2020, se reține faptul că, administratorul judiciar provizoriu nu a intrat în posesia niciunui document 
prevăzut de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, actele contabile ale debitorului nefiind predate de către organele de 
conducere. 
Prin Încheierea de ședință din data de 13.11.2020 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator judiciar 
al debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, pe subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, desemnat prin Decizia nr. 17/30.06.2020 privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării 
practicienilor în procedura de insolvență. 
Prin Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, în temeiul art. 92 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 judecătorul-sindic 
a aprobat raportul administratorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. În temeiul art. 97 alin. (2) raportat la art. 145 
alin. (1) lit.A pct. b) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi 
“Delta Club “ Bucureşti, în procedura falimentului în formă generală. In temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 
s-a dispus dizolvarea societatii debitoare. In temeiul art. 145 alin. 2 lit.(c) din Legea nr. 85/2014 a fost confirmat în 
calitate de lichidator judiciar pe administratorul judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L. 
În elaborarea prezentului supliment la raport, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat informațiile publicate în 
Monitorul Oficial al României partea a IV-a și datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro, înscrisurile depuse la 
dosarul cauzei, precum și înscrisurile predate subscrisei de către adminstratorul judiciar provizoriu 
În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL nu a făcut verificări sau investigaţii 
independente şi a prezumat caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor analizate. 
Organele de conducere ale  debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu au 
comunicat documentele financiar-contabile ale debitorului, registrele contabile obilgatorii, evidențele contabile, 
respectiv nu au prezentat bunurile din averea debitorului în vederea inventarierii acestora. 
Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, ordonanţe sau alte acte normative. Aceste 
interpretări nu constituie şi nici nu pot fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce priveşte 
legislaţia din România aplicabilă debitorului.  



În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către administratorul 
judiciar sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte 
activitatea desfășurată de debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti anterior datei 
de 22.05.2020 – data deschiderii procedurii generale de insolvenţă. 
Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
Menționăm faptul că, subscrisa a procedat la comunicarea notificării nr. 4018/23.11.2020 către debitorul Asociaţia 
Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti la sediul social din localitatea Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, 
jud. Tulcea, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996502789 cu conținut declarat nr. 
4019/23.11.2020 -  semnată de către împuternicit Pavel C..  
Prin intermediul notificării comunicate, în temeiul art. 82 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a solicitat 
toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor, respectiv i-au fost aduse la cunoștință 
prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014: ,,(1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile 
judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. 
Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor.[…]”, precum și prevederile art. 83 alin. (2) și (3) din Legea 85/2014. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 978/24.03.2021 către debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti la sediul social din localitatea Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, jud. Tulcea, 
prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39865836757 -  semnată de către împuternicit Pavel C..  
Prin notificarea nr. 978/24.03.2021, lichidatorul judiciar a comunicat următoarele: 
„În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil arhiva contabilă a debitorului Asociaţia 
Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
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. 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 tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti de urgență către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de 
drept. 
În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția administratorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil: 
1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență; 
2. Lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – cuprinzând rulajele şi 
soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor aparent datorate 
tuturor creditorilor societăţii; 
3. lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 
intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final; 
4. lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi 
valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor; 
5. lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate; 
6. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani, sau pe care le 
mai deţine societatea, şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul 
acesteia, (situaţia activelor societăţii); 
7. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia; 
8. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii generale a insolvenţei, 
cu indicarea valorii contabile a fiecărei marfi în parte; 
9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data intrării în faliment, cu indicarea valorii 
contabile a fiecărei marfi în parte; 
10. Să se indice care este suma totală existentă în contul casă, precum şi suma totală pe care o are în conturi la bănci 
societatea la data intrării în faliment – 12.03.2021, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit balanțelor de 
verificare întocmite de societate; 
11. Lista conturilor bancare deținute de societatea debitoare; 



12. Lista tuturor contractelor aflate în curs de derulare la data intrării în faliment a debitorului; 
13. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii generale de 
insolvență, sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;  
14. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii generale de insolvență; 
15. Lista cuprinzând actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei  datorii  anterioare sau în 
folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii; 
16. Lista cuprinzând operaţiunile de constituire ori perfectare a unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, 
în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii”. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, organele de conducere ale debitorului nu au răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar de punere la dispoziție a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, respectiv nu au prezentat bunurile 
existente în averea debitorului în vederea inventarierii acestora. 
I. Prezentarea debitorului: 
Identificarea debitorului și organelor de conducere 
În vederea identificării reprezentanților debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, 
administratorul judiciar a solicitat prin cerere nr. 285/25.01.2021 comunicată către Judecătoria Tulcea, eliberarea unui 
extras din Registrul Special al Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Tulcea, respectiv eliberarea copiei 
actului constitutiv și al statutului privind Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
Judecătoria Tulcea prin Biroul Executări Civile a comunicat prin poștă către administratorul judiciar următoarele acte 
cu privire la debitor:  
- Hotărârea Consiliului Director prin care a fost schimbat sediul asociației; 
- Actul constitutiv al Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti; 
-Lista membrilor fondatori; 
- Încheiere de autentificare nr. 3165/21.10.1999 emisă de Biroul Notarului Public Pop M.; 
- Statutul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti.  
Conform Actului constitutiv al Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, aceasta este o 
persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având drept scop asigurarea și protejare pentru membrii săi a 
posibilităților de practicare a vânătorii și/sau pescuitului sportiv, ca modalități de odihnă activă și de petrecere a 
timpului liber în spiritul conservării biodiversității și echilibrului în natură, cu respectarea legislației în vigoare. 
Conform art. 5 din Actul constitutiv al Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, organele de 
conducere ale asociaței sunt: Adunarea generală a asociației, Consiliul de Administrație al asociației, Comisia de 
control, Președintele și Directorul asociației. 
Consiliul de administrație al asociației este compus din 5 membri, respectiv: 
1. Vladescu S. D., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație și președinte al asociației; 
2. Panait F. G., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
3. Gheorghiu M. F., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
4. Dobronauteanu E. C., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație și director al asociației; 
5. Dobronauteanu I. S., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație. 
Comisia de control a asociației este alcătuită din 3 cenzori: 
1. Zlotea Gh., -, în calitate de cenzor; 
2. Militaru G., -, în calitate de cenzor; 
3. Chiorpec I. E., -, în calitate de cenzor. 
Președintele asociației este Vladescu S. D., -. 
Director al asociației este Dobronauteanu E. C., -. 
Conform art. 15 din Statutul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti (încheiere de 
autentificare nr. 1893 din data de 10.12.2001 emisă de BNP Pop M.), organele A.V.P.S. Delta Club București sunt: 
adunarea generală; consiliul organizației; biroul consiliului și comisia de cenzori. 
Conform Hotărârii Consiliului Director al Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, membrii 
Consiliului Director: Dobronăuțeanu E. C. în calitate de președinte, Dobronăuțeanu I. Ș., Fuciu D. și Năstase M., 
întuniți în ședința extraordinară în data de 05.11.2008, la sediul din București, Sector 1, str. Piața Walter Maracineanu, 
nr. 1-3, et. 5, cam. 371, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, precum și a celor de la art. 20 lit. i) din statutul asociației au adoptat în unanimitate hotărârea prin care s-a 
aprobat schimbarea sediului asociației în localitatea Maliuc, bl. 8, sc. B, ap. 16, jud. Tulcea.  
Lichidatorul judiciar a comunicat către Direcția de Evidență a Persoanelor Timişoara Cererea nr. 836/15.03.2021 prin 
care a solicitat comunicarea adreselor de domiciliu actuală/reședință și datele de identificare a numiților: 
1. Vladescu S. D., în calitate de membru al Consiliului de administrație și președinte al asociației; 
2. Panait F. G., în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
3. Gheorghiu M. F., în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
4. Dobronauteanu E. C., în calitate de membru al Consiliului de administrație și director al asociației; 
5. Dobronauteanu I. S., în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
6. Zlotea Gh., în calitate de cenzor; 
7. Militaru G., în calitate de cenzor; 
8. Chiorpec I. E., în calitate de cenzor. 
 



Conform Adresei nr. 124427/29.03.2021 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara – Biroul Actualizări 
Verificări Furnizări Date, reprezentanții debitorului figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu 
următoarele date: 
1. Vlădescu Ș. D., -; 
2. Panait F. G., -; 
3. Gheorghiu M. F., -; 
4. Dobronăuțeanu E. C., -; 
5. Dobronăuțeanu I. Ș., -; 
6. Zlotea Gh., -; 
7. Militaru Gh. G., -; 
8. Chiorpec I. E., -.  
Licidatorul judiciar a comunicat următoarele somații către reprezentanții organelor de conducere ale debitorului: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Somație nr. 

1 Vlădescu Ș. D. - 1354/21.04.2021 
2 Panait F. G. - 1355/21.04.2021 
3 Gheorghiu M. F. - 1356/21.04.2021 
4 Dobronăuțeanu E. C. - 1357/21.04.2021 
5 Dobronăuțeanu I. Ș.  - 1358/21.04.2021 
6 Zlotea Gh. - 1359/21.04.2021 
7 Militaru Gh. G. - 1360/21.04.2021 
8 Chiorpec I. E. - 1361/21.04.2021 

Prin somațiile comunicate, lichidatorul judiciar a solicitat: 
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și toate bunurile aflate în 
averea debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
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 tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti de urgență către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. 
[...] vă solicităm să comunicați lichidatorului judiciar toate documentele justificative cu privire la scoaterea din 
evidențele contabile ale debitorului a mijlocului de transport - auto marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971 
(proces-verbal de casare, balanța de verificare, fișa mijlocului fix, factura fiscală, etc)”. 
II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 
Menționăm faptul că, contrar disp. art. 74 din Legea nr. 85/2014, debitorul prin organele de conducere, nu a depus la 
dosarul cauzei toate documentele conform disp. art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv ultima situație 
financiară anuală, certificată de către administrator și cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna precedentă datei 
înregistrării cererii de deschidere a procedurii, lista completă a tuturor bunurilor debitorului, ș.a.m.d. 
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 – 06.06.2017.  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2019 debitorul Asociaţia 
Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2019 
Total active imobilizate 48.196 lei 
Total active circulante 924 lei 
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 790.918 lei 
Active circulante nete, respectiv datorii curente nete -789.994 lei 
Total active minus datorii curente -741.798 lei 
Capitaluri proprii - total -741.798 lei 
Venituri totale 0 lei 
Cheltuieli totale 0 lei 
Deficit/Pierdere - la 31.12.2019 0 lei 

Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 32/05.01.2021 către Primăria Municipiului Tulcea prin care a solicitat 
comunicarea dacă debitorul figurează sau a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului 
Tulcea cu bunuri impozabile. 
Conform adresei nr. 105523/CD/15.01.2021 emisă de Municipiul Tulcea prin Direcția Economică Serviciul Impozite și 
Taxe, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează în evidențele fiscale 
ale Primăriei Municipiului Tulcea cu bunuri impozabile.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 34/05.01.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări A Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Tulcea prin care a solicitat 
comunicarea dacă debitorul figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele SPC-Regim Permise De Conducere Și 
Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. 
Conform Adresei nr. 31/RP/13.01.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere Și 
Înmatriculări A Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Tulcea, potrivit datelor din Registrul național de 
evidență a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti figurează înregistrată cu auto marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971, 



înmatriculată cu nr. B96DEL/05.06.2002. Înamtricularea s-a efectuat de către S.P.C.R.P.C.I.V. București la solicitarea 
proprietarului în baza HJ nr. 19/2002. Ulterior pentru vehiculul în cauză nu s-a solicitat eliberarea unui alt certificat de 
înmatriculare ca urmare a modificării adresei proprietarului. Nu au fost identificate niciun autovehicul 
înmatriculat/radiat în România după CUI 13386583.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 35/05.01.2021 către Primăria Comunei Maliuc prin care a solicitat 
comunicarea dacă debitorul figurează sau a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei Primăria Comunei 
Maliuc cu bunuri impozabile. 
Conform adresei nr. 70/20.01.2021 emisă de Primăria Comunei Maliuc, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează și nici nu a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei 
Comunei Maliuc cu bunuri impozabile.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 33/05.01.2021 către Oficiul De Cadastru Și Publicitate 
Imobiliară Tulcea prin care a solicitat comunicarea dacă debitorul figurează sau a figurat în ultimii 2 ani în evidențele 
OCPI Tulcea cu bunuri imobile. 
Conform Certificatului privind identificarea numărului cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 1058/08.01.2021 emis de Biroul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară Tulcea, debitorul Asociaţia 
Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează înregistrată cu bunuri imobile pe raza județului 
Tulcea.  
Conform Cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditorul bugetar Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea, debitorul înregistrează datorii 
fiscale în valoare totală de 282.955 lei, scadente din perioada 2011 -2016, stabilite prin titluri executorii: 
- titlu executoriu nr. 176119/23.05.2016 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 20.05.2016 în valoare de 2.306 lei; 
- titlu executoriu nr. 174309/28.04.2016 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 25.04.2016 în valoare de 1.363 lei; 
- titlu executoriu nr. 173678/08.04.2016 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 05.04.2016 în valoare de 3.622 lei; 
- titlu executoriu nr. 172421/29.03.2016 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 25.03.2016 în valoare de 1.363 lei; 
- titlu executoriu nr. 170838/29.02.2016 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 25.02.2016 în valoare de 1.363 lei; 
- titlu executoriu nr. 168534/29.01.2016 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 25.01.2016 în valoare de 1.379 lei; 
- titlu executoriu nr. 328181/23.12.2015 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 21.12.2015 în valoare de 1.379 lei; 
- titlu executoriu nr. 326995/27.11.2015 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 25.11.2015 în valoare de 1.310 lei; 
- titlu executoriu nr. 326060/24.11.2015 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 20.11.2015 în valoare de 3.463 lei; 
- titlu executoriu nr. 323917/28.10.2015 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 25.10.2015 în valoare de 1.009 lei; 
- titlu executoriu nr. 322091/29.09.2015 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 25.09.2015 în valoare de 1.237 lei; 
- titlu executoriu nr. 321484/07.09.2015 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 05.09.2015 în valoare de 3.381 lei; 
- titlu executoriu nr. 320522/28.08.2015 privind contribuțiile sociale, impozitul pe venituri din salarii, având termenul 
de plată în data de 25.08.2015 în valoare de 1.379 lei. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 1959/24.08.2020 publicat în BPI nr. 13739/24.08.2020, debitorul înregistrează 
datorii în valoare totală de 282.955 lei reprezentând creanța creditorului bugetar Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea. 
Până la data prezentului raport, organele de conducere nu au predat lichidatorului judiciar acte contabile și bunurile 
existente în patrimoniul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
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: 
• sustragerea de la urmărirea creditorului bugetar de către reprezentanții organelor de conducere ale debitorului:  
Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu I. Ș., Zlotea Gh., Militaru Gh. G., 
Chiorpec I. E. a activelor imobilizate în valoare de 48.196 lei și a activelor circulante în valoare de 924 lei din averea 
debitorului; 
• sustragerea de la urmărirea creditorului bugetar de către reprezentanții organelor de conducere ale debitorului:  
Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu I. Ș., Zlotea Gh., Militaru Gh. G., 
Chiorpec I. E. a mijlocului de transport marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971, înmatriculată cu nr. 
B96DEL/05.06.2002; 
• neținerea contabilității în confirmare cu normele legale și nepredarea registrelor și arhivei contabile ale debitorului 
Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti către lichidatorul judiciar; 



• continuarea activității debitorului în interesul personal al reprezentanților organelor de conducere ale debitorului:  
Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu I. Ș., Zlotea Gh., Militaru Gh. G., 
Chiorpec I. E., cauzând acumularea de noi datorii sub formă de dobânzi și penalități; 
• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale – debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta 
Club” Bucureşti înregistrând obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului în valoare totală de 
282.955 lei; 
• omisiunea organelor de conducere de a lua decizia sistării activității de afaceri care conducea la starea de insolvență și 
neformularea unei cereri de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență așa cum 
prevede art. 66 din Legea nr. 85/2014. 
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, documentele contabile nu au fost puse la 
dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, lichidator judiciar nu a reuşit să identifice 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 fapte săvârșite de organele de conducere ale asociației: 
• sustragerea de la urmărirea creditorului bugetar de către reprezentanții organelor de conducere ale debitorului:  
Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu I. Ș., Zlotea Gh., Militaru Gh. G., 
Chiorpec I. E. a activelor imobilizate în valoare de 48.196 lei și a activelor circulante în valoare de 924 lei din averea 
debitorului; 
• sustragerea de la urmărirea creditorului bugetar de către reprezentanții organelor de conducere ale debitorului:  
Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu I. Ș., Zlotea Gh., Militaru Gh. G., 
Chiorpec I. E. a mijlocului de transport marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971, înmatriculată cu nr. 
B96DEL/05.06.2002, considerăm că sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii reprezentanților organelor de 
conducere ale debitorului:  Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu I. Ș., 
Zlotea Gh., Militaru Gh. G., Chiorpec I. E. 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. 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 sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate. 
- 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 organele de conducere ale asociației au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care 
ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi dacă acesta a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor 



fiscale, precum şi dacă nu a efectuat analizele necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al 
activităţii pentru care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute. 
În cazul societăţii debitoare, reprezentanții organelor de conducere ale debitorului:  Vlădescu Ș. D., Panait F. G., 
Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu I. Ș., Zlotea Gh., Militaru Gh. G., Chiorpec I. E. au manifestat 
pasivitate în achitarea datoriilor fiscale a persoanei juridice, lucru demonstrat prin cuantumul masei credale înscrise în 
tabelul definitiv de creanțe.  
- 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.  
Conform art. 26 din Statutul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti (încheiere de 
autentificare nr. 1893 din data de 10.12.2001 emisă de BNP Pop M.): 
„Directorul organizației are următoarele atribuții și competențe: 
a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale, consiliului organizației, biroului acestuia și ale 
conducerii A.G.V.P.S.; 
b) administrează patrimoniul organizației și angajează prin semnătura sa operațiunile patrimoniale; [...] 
l) răspunde de ținerea evidențelor tehnico-operative, conform reglementărilor transmise; [...] 
p) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activității, cu respectarea prevederilor legale, 
statutare și a hotărârilor organelor de conducere ale A.V.P.S. Delta Club București ale A.G.V.P.S”. 
Conform art. 27 alin. (1) din Statutul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti (încheiere de 
autentificare nr. 1893 din data de 10.12.2001 emisă de BNP Pop M.): 
„Activitatea economico-financiară a A.V.P.S. Delta Club București se verifică de 1-3 cenzori aleși de adunarea generală 
a acestei.” 
Conform art. 28 alin. (1) din Statutul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti (încheiere de 
autentificare nr. 1893 din data de 10.12.2001 emisă de BNP Pop M.): 
„Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori verifică pe baza evidențelor contabile întreaga activitate financiară a 
A.V.P.S. Delta Club București.” 
Conform disp. art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991: „(2) Instituțiile publice, asociațiile și celelalte 
persoane juridice cu și fără scop patrimonial au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară.” 
Conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991 : „(1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea 
contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei 
persoane care are obligația gestionării entității respective.” 
Faţă de cele expuse mai sus se poate concluziona faptul că răspunderea, pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile a 
Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, revine directorului și comisiei de cenzori.  
Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere  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. 
Organele de conducere ale debitoarei nu s-au conformat solicitării lichidatorului judiciar şi nu au depus în condiţiile 
prevăzute de art. 74 din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu s-au respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care prevăd, în mod 
imperativ, obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de 
insolvență, actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014. 
Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, conform art. 82 din lege, 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, această prezumţie fiind statuată şi de art. 169 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii reprezentanților organelor de conducele 
ale asociației 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.  



Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat, având în vedere că nu 
dispunem de documentele contabile până în prezent. 
- 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, având în vedere că nu dispune 
de documentele contabile. 
- 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 menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori comparativ cu graficul 
scadențelor/clauzele contractuale/etc.  
Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident având în vedere nepredarea documentelor contabile 
lichidatorului judiciar. 
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 Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


