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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 
Nr. 3385 Data emiterii: 09.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Marian Lilea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Rulff Conterus SRL, cod de identificare fiscală: RO 38583734; Sediul social: orașul Moreni, str. 
Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/1600/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Rulff Conterus SRL, 
numit prin Încheierea de ședință din data de 13.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 6927/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Rulff 
Conterus SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Supliment la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței  

debitorului Rulff Conterus SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător-sindic: Marian Lilea 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rulff Conterus SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administratorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prezentul Supliment la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
SC Rulff Conterus SRL a fost întocmit în conformitate cu disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Prin Încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 21.01.2021 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 6927/120/2020, în temeiul art. 39 alin. (1) și 71 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului 
Rulff Conterus SRL, cu sediul social în orașul Moreni, str. Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița, având CUI RO 38583734, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/1600/2017, respectiv în 
temeiul art. 73 și art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de adminstrator judiciar 
provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Cușai K. M.. 
În BPI nr. 3753/01.03.2021 a fost publicat Raportul întocmit în conformitate cu disp. art. 59 alin. (1) coroborate cu disp. 
art. 97 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, nr. 02/01.03.2021, întocmit de administratorul judiciar provizoriu C.I.I. 
Cușai K. M. 
Prin Încheierea de ședință din camera de consiliu din data de 13.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 6927/120/2020 de 
către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul dispoziţiilor art. 45 
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator judiciar al debitoarei, pe 
practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL. 
Menționăm faptul că prezentul Supliment la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC Rulff Conterus SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 85/2014 va fi depus la 
grefa Tribunalului Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, raportul putând fi consultat 
atât la dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Dâmbovița, cât și la sediul procesual al administratorului judiciar, pe 
cheltuiala solicitantului. 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 2266/25.06.2021 către administratorul statutar dl. Rusu Gh. C. 
(comunicată la adresa de domiciliu prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39863551761) 
prin care a solicitat predarea tuturor documentelor financiar-contabile ale debitorului, listei plăților întocmită în temeiul 
art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; listei întocmită în temeiul art. 84 alin. 
(3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu 
precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a cocontractanților; listei cuprinzând numele și 
adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, respectiv a tuturor 
bunurilor din averea debitorului, în vederea inventarierii acestora (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Administratorul debitorului dl. Rusu Gh. C. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar și nu a predat 
documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor și nu a predat bunurile 
existente în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. Legii nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet 
Individual de Insolvență Cușai K. M., Adresa nr. 2126/16.06.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat 
comunicarea către subscrisa a următoarelor documente cu privire la debitorul Rulff Conterus SRL: (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
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• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• 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. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele 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 administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Rulff Conterus SRL, 
din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar provizoriu; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC Rulff Conterus SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate administrator 
judiciar provizoriu în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Având în vedere faptul că, fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Cușai K. M. nu a 
răspuns, administratorul judiciar a revenit la solicitările comunicate prin adresa nr. 2126/16.06.2021 și a trimis prin e-
mail adresa nr. 2616/21.07.2021 prin care a solicitat actele și informațiile anterior menționate. 
Fostul administrator judiciar a comunicat subscrisei parțial documentele financiar-contabile ale debitorului Rulff 
Conterus SRL aferente perioadei 2019 – aprilie 2021. 
În elaborarea prezentului raport, administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a examinat documentele 
financiar-contabile comunicate parțial de către fostul administrator judiciar provizoriu, documentele înregistrate la 
dosarul cauzei nr. 6927/120/2020 și datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice www.mfinante.ro.  
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. 
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 SC Rulff Conterus SRL anterior datei de 21.01.2021 – data deschiderii procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului 
raport nu fac obiectul acestuia. 
I. Obiectul de activitate, evoluția și structura capitalului social al debitorului 
I.1. Identificarea societăţii debitoare: 
Societatea Rulff Conterus SRL este o societate cu răspundere limitată, având sediul social în Municipiul Moreni, Strada 
Eroilor, Nr. 31, Judet Dâmboviţa (conform act sediu - Contract de comodat din data 08.10.2020 cu data expirării de 
08.10.2023), înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub numărul J15/1600/2017, 
atribuit în data de 11.12.2017, având CUI 38583734. 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița prin Adresa-
Furnizare informații nr. 477993/25.06.2021, capitalul social subscris al societății Rulff Conterus SRL este de tip privat 
autohton 100%, în cuantum de 250 lei, divizat în  25 de părți sociale, valoarea unei părți sociale de 10 lei, și este 
integral vărsat de către - persoana fizică dl. Rusu Gh. C., în calitate de asociat unic, cetățean român, născut la data de 
06.08.1967, în loc. Moreni, Dâmboviţa, România, cota de participare la beneficii şi pierderi de 100%/100%.  
I.3. Organigrama funcțională și de conducere a debitorului 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița prin Adresa-
Furnizare informații nr. 477993/25.06.2021, administratorul societății debitoare Rulff Conterus SRL este dl. Rusu Gh. 
C., cetățean român, născut la data de 06.08.1967, în loc. Moreni, Dâmboviţa, România, data numirii: 08.10.2020, cu 
durata mandatului nelimitată, cu puteri depline conform actului constitutiv.  
I.4. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, cod 
CAEN 4120. 
I.5. Scurt istoric al societăţii debitoare  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4789/28.XII.2017 - Extras al Rezolutiei nr. 
13221/11.12.2017, în baza cererii nr. 55251 din data de 08.12.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata 
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si 
inregistrarea societatii:  
- denumire si forma juridica: Rulff Conterus - S.R.L.;  
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- cod unic de inregistrare: 38583734; - identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J15/1600/2017;  
- numar de ordine in Registrul comertului: J15/1600/2017;  
- sediul social: satul Iedera de Jos, comuna Iedera, nr. 85, judetul Dambovita;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 - Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;  
- activitate principala: 4120 - Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; - capital social: 200 lei, 
integral varsat, data varsarii: 08.12.2017, total parti sociale: 20 a cate 10 lei fiecare;  
- fondator: Rusu G.;  
- administrator: Rusu G., puteri conferite: depline;  
- durata de functionare: nedeterminata. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3899/4.XI.2020 - Decizia nr. 1/08.10.2020, 
Rusu G. a decis: 
Art. 1. Se atrage Rusu Gh. C., cu aport la capitalul social de 50 lei.  
Art. 2. Ca urmare a aportului subscris si varsat de asociatii atrasi, se majoreaza capitalul societatii de la 200 lei la 250 lei 
cu suma de 50 lei si este detinut de catre asociati astfel:  
a. Rusu G., aport la capitalul social 80%, reprezentand un numar de 20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 
lei/parte sociala si in valoare totala de 200 lei, participare la profit 80% si participare la pierdere 80%;  
b. Rusu Gh. C., aport la capitalul social 20%, reprezentand un numar de 5 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 
lei/parte sociala si in valoare totala de 50 lei, participare la profit 20% si participare la pierdere 20%.  
Art. 3. Se revoca din functia de administrator Rusu G. si ne numeste Rusu Gh. C., avand puteri depline de reprezentare 
si administrare a societatii, pe o durata nelimitata. Art.  
4. Se schimba sediul societatii la urmatoarea adresa: mun. Moreni, Str. Eroilor nr. 31, judetul Dambovita. Restul 
prevederilor actului constitutiv raman neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3954/10.XI.2020 - Hotararea nr. 2/12.10.2020, 
Rusu G.; Rusu Gh. C., au hotarat:  
Art. 1. Se retrage Rusu G., care cedeaza catre Rusu Gh. C. un numar de 20 parti sociale. Cesiunea s-a facut la valoarea 
nominala a partilor.  
Art. 2. In urma cesiunii capitalul societatii este de 250 lei, fiind impartit intr-un numar de 25 parti sociale, cu o valoare 
nominala de 10 lei/parte sociala si este detinut de Rusu Gh. C. care devine astfel asociat unic.  
Restul prevederilor actului constitutiv raman neschimbate. 
II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 
II.l. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare 
Urmare analizării detaliate a documentelor financiar-contabile ale societății debitoare Rulff Conterus SRL, comunicate 
subscrisei de către fostul administrator judiciar provizoriu, au fost identificate următoarele aspecte: 
• Conform Certificatului nr. 72000/22.06.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, 
debitorul Rulff Conterus SRL nu a fost și nu este înregistrată cu bunuri imobile în evidențele de carte funciară ale 
județului Dâmbovița (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
• Conform Adresei nr. 37318/06.07.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, debitorul Rulff Conterus SRL nu 
figurează în baza de date automată cu vehicule în proprietate (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
• Conform Adresei nr. E1236/22.06.2021 emisă de Primăria Municipiului Moreni, debitorul Rulff Conterus SRL nu 
figurează și nu a figurat în perioada 2017-2021 în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile sau imobile (dovezi 
depuse la dosarul cauzei). 
• Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva debitorului Rulff Conterus SRL nr. 2225/16.04.2021 
publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021, masa credală a debitorului este în valoare totală de 538.442,04 lei, din care creanța 
creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița în valoare de 523.189 lei. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița 
(înregistrată la dosarul cauzei), debitorul Rulff Conterus SRL înregistrează obligații fiscale neachitate în valoare totală 
de 523.189 lei, reprezentând: 

Nr. 
crt. 

Denumire obligație fiscală Total din care Debit Dobânda Penalitate 

1 TVA 382.446 382.446 0 0 
2 Impozit pe dividende 18.283 18.283 0 0 
3 Impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor 
32.657 29.130 2.522 1.005 

4 Impozitul din alte surse 45.434 45.434 0 0 
5 Penalități eșalonări 709 0 0 709 
6 Dobândă TVA 5.676 0 3.789 1.878 
7 CAS Asigurați 271 242 27 2 
8 CASS Asigurați 110 98 11 1 
9 CAM 23 21 2 0 
10 CAS construcții 33.909 33.331 504 74 
11 CASS construcții 3.671 3.604 57 10 

Total General 523.189 512.589 6.921 3.679 
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Conform Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 
11129/11.10.2019, debitorul Rulff Conterus SRL datorează penalități de întârziere în valoare totală de 631 lei, aferente 
obligațiilor fiscale principale neachitate din perioada 05.12.2018-30.09.2019. 
Conform Procesului-verbal din data de 23.02.2021 încheiat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, 
Activitatea de Inspecție Fiscală, urmare verificării legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și 
exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale, au fost constatate următoarele: 
- pentru perioada 01.10.2019-31.12.2019 contribuabilul a calculat, evidențiat și declarat taxa pe valoare adăugată 
colectată în cuantum de 194.506 lei față de care organele de inspecție fiscală au constatat o diferență în plus de 268.824 
lei, stabilit TVA colectată în sumă de 463.330 lei. Diferența de 268.824 lei rezultă din: 1.584 lei – se datorează 
întocmirii eronate de către contribuabil a deconturilor de taxă pe valoare adăugată depuse la organul fiscale; 267.240 lei 
– taxa pe valoare adăugată colectată dintr-un număr de 7 facturi fiscale emise către SC Euroval SRL (CUI 14223487) în 
valoare totală de 1.673.764 lei (inclusiv TVA). Aceste facturi nu au fost înregistrate în evidența contabilă a SC Rulff 
Conterus SRL, nu au fost declarate în deconturile de TVA și nici în declarațiile informative. Societatea Rulff Conterus 
SRL prin administratorul Rusu Gh. C. nu a colectat taxa pe valoare adăugată aferentă acestor facturi fiscale, 
nedeclarând obligația de plată la bugetul de stat. Cele șapte facturi menționate mai sus au fost identificate în evidența 
contabilă a SC Euroval SRL, cu ocazia efectuării unui control inopinat.  
Astfel, Euroval SRL a beneficiat de deducerea taxei pe valoare adăugată în sumă de 267.240 lei, iar Rulff Conterus SRL 
nu a colectat această taxă pe valoare adăugată. 
Urmare verificărilor efectuate a rezultat faptul că, aceste facturi nu au fost plătite nici până la data încheierii procesului-
verbal de către organele fiscale, fapt ce întărește suspiciunea organelor de inspecție fiscală potrivit căreia aceste 
tranzacții au fost fictive, întocmite doar cu scopul de a se diminua semnificativ obligația contribuabilului față de bugetul 
de stat. 
- pentru perioada 11.12.2017-31.12.2020, contribuabilul a calculat și declarat un impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor în cuantum de 22.784 lei, față de care organele de inspecție fiscală au stabilit o diferență în plus de 
plată în cuantum de 14.373 lei, din care: 308 lei – se datorează întocmirii eronate de către contribuabil a declarațiilor 
depuse la organul fiscal; 14.065 lei – impozitul pe venitul microîntreprinderilor aferent veniturilor pe care 
contribuabilul ar fi trebuit să le înregistreze în contabilitate, venituri aferente celor șapte facturi emise către Euroval 
SRL. 
Conform cererii de admitere a creanței, debitorul Rulff Conterus SRL înregistrează impozite pe dividende neachitate în 
valoare de 18.283 lei. 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 01.01.2020 debitorul înregistrează mijloace 
de transport în valoare de 33.882,35 lei. În cursul anului 2020 administratorul Rusu Gh. C. a efectuat operațiunea de 
vânzare a mijloacelor de transport, fiind înregistrate venituri din cedarea activelor în valoare de 16.806,72 lei și 
cheltuieli cu activele cedate în valoare de 28.941,19 lei (amortizarea cumulată fiind de 4.941,16 lei).  
• Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 01.01.2020 debitorul Rulff Conterus SRL 
înregistrează profit rezultat din exercițiul financiar 2019 de 310.382,35 lei și profit nerepartizat reportat din perioadele 
anterioare de 55.316,87 lei. 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, în cursul anului 2020 au fost acordate avansuri de 
trezorerie administratorilor în valoare totală de 926.619,06 lei. 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020 debitorul Rulff Conterus SRL 
înregistrează datorii în valoare totală de 466.855,16 lei, reprezentând: 
- credite bancare pe termen lung – 36.192,33 lei; 
- datorii la furnizori – 157.527,10 lei; 
- avansuri încasate de la clienți-creditori – 38.203,65 lei; 
- salarii datorate – 7.086,00 lei; 
- contribuții de asigurări sociale – 33.193,20 lei; 
- contribuția asiguratorie de muncă – 3.863,00 lei; 
- impozitul pe venit – 14.941,00 lei; 
- TVA de plată – 112.131,88 lei; 
- alte impozite – 63.717,00 lei. 
• Conform Deciziei asociatului unic nr. 1 din data de 07.12.2020, asociatul unic și administratorul Rusu Gheogrhe-
Cristian a decis repartizarea profitului net înregistrat în anii precedenți: „Profitul înregistrat de societate în anul 2018 = 
55.317 lei și în anul 2019 = 310.342 lei, să fie repartizat pentru dividende după cum urmează: - Asociatul unic Rusu Gh. 
C. în sumă de 365.659 lei”.  
• Conform Registrului Jurnal aferent lunii decembrie 2020, la data de 07.12.2020 sunt înregistrate dividende de plăti 
asociatului unic Rusu Gh. C. în sumă de 365.659,00 lei, impozitul pe dividende în valoare de 18.283,00 lei și dividende 
repartizate asociatului unic în valoare de 347.376,00 lei, achitate prin decontarea avansurilor de trezorerie acordate 
anterior asociatului unic. De asemenea, este înregistrat impozitul pe veniturile din dividende datorat de către asociatul 
unic, în valoare de 45.434,00 lei.  
• Conform Registrului Jurnal aferent lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020 administratorul Rusu Gh. C. 
înregistrează operațiunea de trecere pe cheltuieli a avasurilor de trezorerie primite în valoare totală de 454.336,97 lei, 
prin înregistrarea altor cheltuieli de exploatare (cont 6588). 
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• Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, urmare repartizării profitului din anii 2018 și 2019 și a 
trecerii pe cheltuieli a avansurilor de trezorerie acordate administratorului Rusu Gh. C., debitorul Rulff Conterus 
înregistrează la data de 31.12.2020 pierderea financiară în valoare de 428.765,07 lei. 
Conform disp. art. 67 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990:  
„(3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. 
(4) Dividendele plătite contrar dispozițiilor alin. (2), (2^1), (2^2) și (3) se restituie, dacă societatea dovedește că 
asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască”. 
Conform disp. art. 73 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990:  
„(1) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru: 
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați; 
b) existența reală a dividendelor plătite; 
c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; 
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; 
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun [...]”. 
Conform disp. art. 272^1 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990:  
„Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul 
consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care: 
b) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul 
exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar 
celor rezultate din acestea”. 
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: 
• repartizarea întregului profit în valoare de 365.659,00 lei reportat din perioada 2018-2019 de către administratorul 
Rusu Gh. C. sub formă de dividende, în condițiile în care la data de 31.12.2020 debitorul Rulff Conterus SRL 
înregistrează pierderea financiară în valoare de 428.765,07 lei; 
• sustragerea disponibilităților bănești din averea debitorului de către administratorul Rusu Gh. C. prin acordarea de 
dividende, decontate cu avansuri de trezorerie; 
• neachitarea impozitelor datorate de Rulff Conterus SRL urmare distribuirii de dividende către asociatul unic Rusu Gh. 
C.; 
• sustragerea disponibilităților bănești din averea debitorului de către administratorul Rusu Gh. C. sub formă de avansuri 
de trezorerie în valoare de 454.336,97 lei; 
• dispunerea continuării în interes personal de către administratorul Rusu Gh. C. a activității economice a debitorului 
Rulff Conterus SRL, care ducea în mod vădit la starea de insolvență; 
• neținerea evidențelor contabile ale societății Rulff Conterus SRL de către administratorul Rusu Gh. C. în conformitate 
cu normele în vigoare, prin depunerea la organul fiscale a declarațiilor fiscale întocmite eronat, respectiv prin 
nedeclararea integrală a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și a taxei pe valoare adăugată; 
• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, neachitate în 
termenele legale, în sumă totală de 538.442,04 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.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului Rulff Conterus SRL 
În perioada 2018-2020, debitorul Rulff Conterus SRL prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Total active imobilizate 0 lei 33.882 lei 0 lei 
Total active circulante, din care: 112.475 lei 655.965 lei 38.380 lei 
- stocuri 0 lei 15.915 lei 4.315 lei 
- creanţe 0 lei 36.9831 lei 26.853 lei 
- casa şi conturi la bănci 112.475 lei 270.219 lei 7.212 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Activ 112.475 lei 689.847 lei 38.380 lei 

Total capitaluri proprii 
55.517 lei 365.899 lei 

-428.475 lei  
capitaluri 

proprii negative 
Total datorii 56.958 lei 323.948 lei 466.855 lei 
Total Pasiv 112.475 lei 689.847 lei 38.380 lei 

 
Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Cifra de afaceri netă 159.975 lei 691.325 lei 563.228 lei 
Venituri totale 159.975 lei 691.325 lei 580.035 lei 
Cheltuieli totale 99.859 lei 368.438 lei 1.003.320 lei 
Profitul sau pierderea brută 

60.116 lei 322.887 lei 
- 423.285 lei 

pierdere 
Rezultatul net al exerciţiului 

55.317 lei 310.382 lei 
- 428.765 lei 

pierdere 
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Prin urmare, societatea Rulff Conterus SRL nu deține resursele materiale în vederea continuării desfășurării activității 
economice, respectiv se află în imposibilitate de a asigura achitarea datoriilor acesteia prin implementarea unui plan de 
reorganizare viabil. 
De asemenea, având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul Rulff Conterus SRL deși şi-a declarat intenţia de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
85/2014, acesta nu a propus un plan de reorganizare al activității; 
- Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL nr. 2225/16.04.2021 a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6905 din data de 19.04.2021; 
- Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul nu a  propus un plan de reorganizare în termen de 
30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe; 
- Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului Rulff Conterus SRL,  
administratorul judiciar solicită Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment în procedura generală a debitorului 
Rulff Conterus SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014. 
V. 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, administratorul 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. 
VI. 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 aspectele anterior menționate, administratorul judiciar va formula cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului Rusu Gh. C. 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.  
Administratorul 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.  
Având în vedere aspectele menționate în cadrul prezentului raport, administratorul judiciar va formula cererea de 
antrenare a răspunderii administratorului Rusu Gh. C. 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 
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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 
Rusu Gh. C. a determinat nedeclararea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și a taxei pe valoare adăugată, 
datorate de către debitorul Rulff Conterus 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 […]”. 
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Rusu Gh. 
C. 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.  
Administratorul 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.  
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Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident având în vedere nepredarea documentelor contabile 
administratorului 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. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


