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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 4475 Din data de 02.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1395/112/2021; Tribunal Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Moldovan Liana Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: Hronis GYA SRL, cod de identificare fiscală: 36128010; Sediul social: Municipiul Bistrița, Cartierul 
Viișoara, nr. 275, DN 17, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/465/2016. 
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 Hronis GYA SRL, conform 
Sentinței civile nr. 353/2021 din data de 24.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 1395/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Hronis GYA SRL, 
întocmit conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014, în anexă, în număr de 11 (unsprezece) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Hronis GYA SRL, 

întocmit conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 1395/112/2021; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Moldovan Liana Cristina 
Temei juridic art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Hronis GYA SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administratorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prin Sentința civilă nr. 353/2021 din data de 24.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 1395/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 70 și 72 din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Hronis GYA SRL, cu sediul social în 
Municipiul Bistrița, Cartierul Viișoara, nr. 275, DN 17, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/465/2016, având CUI 36128010. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul procesual ales în 
Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul Fornelor de Organizare RFO 
II sub nr. 0649, având CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G., care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Hronis GYA SRL la sediul social din Municipiul Bistrița, Cartierul Viișoara, nr. 275, DN 17, 
jud. Bistrița-Năsăud, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 4032/11.10.2021, prin poștă 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; (dovezi anexate raportului nr. 4108/14.10.2021 depus la dosarul 
cauzei) 
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Cojoc T., la adresa de domiciliu, notificarea privind deschiderea 
procedurii generale a insolvenței împotriva Hronis GYA  SRL nr. 4033/11.10.2021, prin poștă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire. (dovezi anexate raportului nr. 4108/14.10.2021 depus la dosarul cauzei) 
Prin notificările nr. 4032/11.10.2021 și nr. 4033/11.10.2021, administratorul judiciar a comunicat: „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 plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale 
făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
3.  lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului 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 
4.  lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de dechidere a procedurii. 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 
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5.  lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii 
şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor 
6.  lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate 
7. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani, sau pe care le 
mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare 
înregistrată în contabilitate, şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din 
patrimoniul acesteia, (situaţia activelor societăţii); 
8. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia 
9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia, 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 deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit 
ultimelor 6 balanţe întocmite de societate, depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC); 
11. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sunt 
exceptate sponsorizările în scop umanitar; 
12. Lista cuprinzând operaţiunile comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 
2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
13. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în 
acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice altfel drepturile; 
14. 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, dacă suma pe care creditorul ar putea să 
o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; 
15. 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. 
16. Lista cuprinzând plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă 
scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; 
17. Lista cuprinzând operaţiunile încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi persoanele aflate în raporturi 
juridice cu debitorul:  
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori, după caz, 
din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor atunci când debitorul este respeciva societate în comandită, 
respectiv o societate agricolă în nume colectiv sau cu răspundere limitată; 
b) cu un membru sau administrator atunci când debitorul este un grup de interes economic; 
c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea 
generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; 
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, 
societate pe acţiuni cu răspundere limitată, sau, după caz, societate agricolă; 
e) cu orice altă pf ori pj deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii sale; 
f) cu un coindivizar asupra unui bun comun; 
18. Lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
19. Lista cuprinzând toate operaţiunile care pot face parte din categoriile ce urmează:  
a) operaţiunile de folosire a bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
b) operaţiunile de acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei juridice; 
c) operaţiunile prin care au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana 
juridică la încetarea de plăţi; 
d) să se arate dacă s-a ţinut o contabilitate fictivă şi dacă au făcut să dispară unele documente contabile, sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea; 
e) operaţiunile prin care au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia, 
f) operaţiunile prin care au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri în scopul întârzierii 
încetării de plăţi; 
g) operaţiunile prin care în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui 
creditor în dauna celorlalţi creditori; 
20. Lista dosarelor penale în care se efectuează cercetări cu privire la operaţiuni ale societăţii aflate în insolvenţă; 
21. Ultimele 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii 
insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/din care să rezulte 
suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului); 
22. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de cesiune de creanţe în care societatea a fost/este 
parte, încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent; 
23. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de leasing în care societatea a fost/este parte, 
încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent [...] 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Hronis GYA SRL prevăzută de art. 101 din Legea nr. 85/2014  
se va efectua în data de 20.10.2021, la ora 15:30. 
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Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Hronis GYA SRL de urgență către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de 
atragerea răspunderii civile și penale”. (dovezi anexate raportului nr. 4108/14.10.2021 depus la dosarul cauzei) 
În elaborarea prezentului raport, administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a analizat informațiile publicate în 
Monitorul Oficial al României partea a IV-a și datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro privind debitorul Hronis 
GYA SRL. 
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 societatea Hronis GYA SRL anterior datei de 24.09.2021 – data deschiderii procedurii 
generale de insolvenţă. 
I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 
Societatea Hronis GYA a fost înfiinţată în anul 2016, atribuindu-se codul unic de înregistrare 36128010 şi înregistrată 
în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/465/2016.  
Sediul social al debitorului: Municipiul Bistrița, Cartierul Viișoara, nr. 275, DN 17, jud. Bistrița-Năsăud, conform 
contractului de comodat din data de 15.10.2019 (data expirării dovezii de sediu – 15.10.2020). 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1434131/22.07.2021 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului 
(depusă la dosarul cauzei), capitalul social subscris al debitoarei Hronis GYA SRL este în valoare de 410 lei, 
reprezentând 41 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, integral vărsat de către asociatul unic dl. Cojoc T., cota de 
participare la beneficii și pierderi: 100%/100%. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1434131/22.07.2021 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului 
(depusă la dosarul cauzei), administratorul societății Hronis GYA SRL este dl. Cojoc T., data numirii în funcție: 
11.10.2019, cu o durată a mandatului de 50 de ani, data expirării mandatului: 11.10.2069. 
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Transporturi rutiere de mărfuri”, cod CAEN 4941. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare Hronis GYA SRL 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2251/13.VI.2016 – Extras al Rezolutiei nr. 
4612/25.05.2016, In baza cererii nr. 11246 din data 24.05.2016 si a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul BistritaNasaud a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si 
inregistrarea societatii:  
- denumire si forma juridica: Hronis GYA - S.R.L.;  
- cod unic de inregistrare: 36128010; - numar de ordine in registrul comertului: J6/465/2016;  
- sediul social: municipiul Bistrita, Strada Rodnei nr. 2A, scara B, ap. 4, judetul Bistrita-Nasaud;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 - Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare; - activitate 
principala: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri; - capital social: 200 RON, integral varsat, total parti sociale: 20 a cate 
10 RON fiecare;  
- fondator: 1. Butnariu D.;  
- administrator si reprezentant: 1. Butnariu D.;  
- durata de functionare: nelimitata. Dispune publicarea in Monitorul Ofi 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3296/14.IX.2017 – Hotararea nr. 
1/09.08.2017, în temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, al dispozitiilor actului constitutiv, asociatul unic 
Butnariu D. a hotarat modificarea actului constitutiv dupa cum urmeaza:  
1. Se coopteaza in societate urmatorul asociat: - Zugrav D. A..  
1.1. Asociatul nou cooptat majoreaza capitalul social al societatii de la 200 lei la 400 lei, cu suma de 200 lei in numerar, 
prin emiterea unui numar de 20 parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei.  
1.2. In urma cooptarii noului asociat, capitalul social este in valoare de 400 lei, in numerar, divizat intr-un numar de 40 
parti sociale, cu valoare nominala de 10 lei, se compune din aportul asociatilor astfel:  
a) Zugrav D. A. - detine un aport in valoare de 200 lei, in numerar, reprezentand un numar de 20 parti sociale, cu 
valoarea nominala de 10 lei;  
b) Butnariu D. - detine un aport in valoare de 200 lei, in numerar, reprezentand 20 parti sociale, cu valoarea nominala de 
10 lei.  
2. Participarea asociatilor la beneficii si pierderi este proportionala cu aportul ca si capital social, respectiv Butnariu D. - 
50%, Zugrav D. A. - 50%.  
3. Se numeste administrator si reprezentant asociatul Zugrav D. A. cu data de 09.08.2017. Administrarea si 
reprezentarea vor fi asigurate pe durata nelimitata de asociatii Butnariu D. si Zugrav D. A., incepand cu data de 
09.08.2017. Administratorii lucreaza separat si au obligatia de a se informa reciproc asupra activitatii societatii.  
4. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se modifica. 
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Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3296/14.IX.2017 – 4594/4.XI.2019, Hotararea 
nr. 1/11.10.2019 de modificare a actului constitutiv al Societatii Hronis GYA - S.R.L., inmatriculata in Registrul 
Comertului sub nr. J6/465/2016, avand CUI 36128010, cu sediul in municipiul Bistrita, Str. Rodnei nr. 2a, scara B, ap. 
4, judetul Bistrita-Nasaud, în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea 
dispozitiilor actului constitutiv, se redacteaza prezenta hotarare:  
1. Se coopteaza in societate dl Cojoc T., cu datele de identificare de mai jos, care intelege sa majoreze capitalul social al 
societatii cu 10 lei in numerar, adica cu 1 parte sociala, conform ordinelor de depunere anexate prezentei hotarari. In 
urma majorarii capitalului social aportul asociatiilor este urmatorul:  
Asociata Butnariu D. detine 200 lei in numerar, impartit 20 parti sociale, reprezentand 48,79% din capitalul social.  
Asociatul Zugrav D. A. detine 200 lei in numerar, impartit in 20 parti sociale, reprezentand 48,978% din capitalul 
social.  
Asociatul Cojoc T. detine 10 lei in numerar, impartit in 1 parte sociala, reprezentand 2,43% din capitalul social.  
3. In urma majorarii capitalul social este de 410 lei, numerar, impartit in 41 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei o 
parte sociala.  
4. Participarea la profit si pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social al asociatilor, astfel: asociata 
Butnariu D. detine un aport de 48,79% din capitalul social, asociatul Zugrav D. A. detine un aport de 48,78% din 
capitalul social si asociatul Cojoc T. detine un aport de 2,43% din capitalul social.  
5. Se numeste in functia de administrator si reprezentant dl Cojoc T. si se revoca din functia de administrator si 
reprezentant, cu data prezentului act, dna Butnariu D. si dl Zugrav D. A.. Administratorul va asigura indeplinirea tuturor 
obligatiilor pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. Durata mandatului administratorului este de 50 de ani 
incepand cu data prezentului act, avand puteri depline.  
6. Celelalte clauze raman nemodificate. Drept pentru care s-a redactat un nou act constitutiv actualizat. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4651/7.XI.2019 – Hotararea nr. 2/16.10.2019 
de modificare a actului constitutiv al Societatii Hronis GYA - S.R.L., inmatriculata la RC sub nr. J6/465/2016, CUI 
36128010, cu sediul in municipiul Bistrita, Str. Rodnei nr. 2A, scara B, ap. 4, jud. Bistrita-Nasaud In temeiul art. 202, 
204 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, se redacteaza prezenta hotarare:  
1. Asociata Butnariu D. cesioneaza la valoarea nominala de 10 lei partea sociala, cele 20 parti sociale detinute in 
societate, reprezentand un aport la capitalul social de 200 lei in numerar, asociatului Cojoc T., asociatul Zugrav D. A. 
cesioneaza la valoarea nominala de 10 lei partea sociala, cele 20 parti sociale detinute in societate, reprezentand un 
aport la capitalul social de 200 lei in numerar, prin Butnariu D., conform procurii nr. 2637/09.10.2019 autentificata de 
notar public Dragut Maximilian-Iulius, asociatului Cojoc T.. Asociatul Cojoc T. declara ca primeste de la Butnariu D. si 
Zugrav D. A. partile sociale amintite mai sus, preluand in acelasi timp si toate drepturile si obligatiile ce decurg din 
aceasta cesiune, sunt de comun acord cu continuarea activitatii societatii conform codurilor mentionate in actul 
constitutiv. Subsemnatii, Butnariu D. si Zugrav D. A., declaram ca am primit de la cesionar, anterior semnarii prezentei 
hotarari, in intregime valoarea partilor sociale, si nu avem alte pretentii fata de acesta, fiind de acord cu continuarea 
activitatii. Subsemnatul, Cojoc T., am achitat in intregime valoarea partilor sociale cedentilor anterior semnarii 
prezentei hotarari.  
2. In urma cesiunii, asociatul unic este: Cojoc T., cu un aport de 410 lei, in numerar, impartit in 41 parti sociale, adica 
100%.  
3. Structura capitalului social in urma cesiunii este urmatoarea: - asociatul Cojoc T. detine un numar de 41 parti sociale, 
reprezentand un aport la capitalul social de 410 lei in numerar, respectiv 100%.  
4. Participarea la profit si pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social, respectiv asociatul Cojoc T., in 
proportie de 100%.  
5. Societatea isi schimba sediul din mun. Bistrita, Str. Rodnei nr. 2A, sc. B, ap. 4, jud. Bistrita-Nasaud, in mun. Bistrita, 
Cart. Viisoara, DN 17 nr. 275, jud. BistritaNasaud. 6. Celelalte clauze raman nemodificate. 
I.5. Diagnostic juridic 
I.5.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
Societatea debitoare Hronis GYA SRL nu are calitatea de pârâtă în litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. 
I.5.2. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant/contestator 
Societatea debitoare Hronis GYA SRL nu are calitatea de reclamant/contestator în litigii aflate pe rolul instanțelor de 
judecată. 
II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 
Menționăm faptul că, contrar dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 85/2014: „În termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1)”, 
debitorul prin administratorul Cojoc T. nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, respectiv: 
a) balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; 
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate; 
c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință; 
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d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 
g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității; 
l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora; 
m) dovada codului unic de înregistrare. 
De asemenea, conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligația de a pune la dispoziția 
administratorului judiciar/administratorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 20% din valoarea totală a 
creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la 
activitatea și averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și 
transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de 
administrare”. 
Conform disp. art. 85 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de 
administrare, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de 
acestea dacă nu și-a declarat intenția de reorganizare, în condițiile art. 67 alin. (1) lit. g). Ridicarea dreptului de 
administrare se dispune și în cazul în care debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în termenul prevăzut la art. 
74”. 
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 – 30.04.2020.  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
contribuabilului Hronis GYA SRL a fost anulată în data de 01.05.2020, anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost 
efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT) (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, contribuabilul Hronis GYA SRL este inactiv începând cu 
data de 30.10.2020, conform deciziei nr. 5134/04.09.2020. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatNull.jsp) (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ultimele situații financiare anuale depuse de către 
debitorul Hronis GYA SRL prin administratorul dl. Cojoc T. sunt cele încheiate în data de 31.12.2018. Debitorul nu a 
depus la organul fiscal situațiile financiare anuale aferente perioadei 2019 și 2020. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data prezentului raport, administratorul dl. Cojoc T. nu a predat administratorului judiciar acte contabile și 
bunurile societății Hronis GYA SRL.  
II.1. Analiza situației patrimoniale 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018, debitorul Hronis GYA SRL 
înregistrează următoarele active: 
- active imobilizate – 97.184 lei; 
- creanțe – 53.720 lei; 
- disponibilități bănești – 158.163 lei.  
Administratorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Cojoc T. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 20.10.2021, la ora 15:30, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4228/20.10.2021, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Hronis GYA SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dl. Cojoc T. 
nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din 
averea debitorului Hronis GYA SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului Hronis GYA SRL, adminsitratorul judiciar a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a transmis adresa nr. 4062/12.10.2021 către Primăria Municipiului Bistrița, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Hronis GYA SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Bistrița cu bunuri impozabile; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 4064/12.10.2021către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Hronis GYA SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în evidențele SPC-Regim 
Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 4063/12.10.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea Hronis GYA SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 
2021) în evidențele O.C.P.I. Bistrița-Năsăud cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar. 
II.2. Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric 
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Evoluţia activului debitorului în perioada 31.12.2017 – 31.12.2018 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate 101,711 lei 97,184 lei 
Total active circulante, din care: 112,989 lei 211,883 lei 
- stocuri 0 lei 0 lei 
- creanţe 93,569 lei 53,720 lei 
- casa şi conturi la bănci 19,420 lei 158,163 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 
Total Activ 214,700 lei 309,067 lei 

Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al societăţii debitoare se observă: 
- În perioada 2017-2018, valoarea activelor imobilizate a scăzut cu 4,45%, până la valoarea de 97,184 lei. 
- Activele circulante au crescut în perioada 2017-2018, de la 112,989 lei până la 211,883 lei (cu 87,53%), ca urmare a 
creșterii disponibilităților bănești până la valoarea de 158,163 lei. 
- Societatea nu înregistrează cheltuieli în avans în perioada 2017-2018. 
Evoluţia pasivului debitorului în perioada 31.12.2017 – 31.12.2018 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 
Total capitaluri proprii 32,948 lei 58,234 lei 
Total datorii 181,752 lei 250,833 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 
Total pasiv 214,700 lei 309,067 lei 

Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
- Capitalurile proprii au o evoluţie ascendentă în perioada 2017-2018 (capitalurile proprii cresc de la 32,948 lei la 
valoarea de 58,234 lei, creștere determinată de înregistrarea profitului rezultat din exerciţiul financiar aferent anului 
2018 de 309,067 lei). 
- Datoriile totale ale societăţii au o evoluţie ascendentă în perioada 2017-2018, crescând cu 38,01%. La data de 
31.12.2018 debitorul înregistrează datorii în valoare totală de 250,833 lei. 

 

Conform disp. art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014: „insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel: 
a) insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de 
creditor; prezumția este relativă; 
b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile 
angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței;” 
Astfel, la data de 31.12.2018 societatea Hronis GYA SRL era deja în stare de insolvență iminentă, în condițiile în care 
datoriile societății erau de 250.833 lei, iar disponibilitățile bănești – 158.163 lei. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud 
(depusă la dosarul cauzei), societatea debitoare Hronis GYA SRL înregistrează obligații fiscale neachitate în valoare 
totală de 136.047 lei, din care: 
- TVA – 84.712 lei (la care se adaugă dobânzi de 4.632 lei și penalități de 4.709 lei); 
- Impozitul pe veniturile din salarii – 2.118 lei (la care se adaugă dobânzi de 106 lei și penalități de 55 lei); 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 7.827 lei (dobânzi – 385 lei și penalități de 193 lei); 
- Amenzi – 750,00 lei; 
- Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată – 677 lei; 
- Obligații fiscale accesorii TVA – 11.756 lei; 
- Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator – 27 lei; 
- Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați – 11.252 (dobânzi – 562 lei și penalități – 284 lei); 
- Contribuția pentru asigurări de sănătate datorată de angajator – 12 lei; 
- Contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați – 4.509 lei (dobânzi – 230 lei și penalități de 111 lei); 
- Contribuția asiguratorie de muncă – 949 lei (dobânzi – 48 lei și penalități de 23 lei); 
- Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare – 120 lei. 
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De asemenea, conform cererii de admitere a creanței formulată de creditorul DKV Euro Service GMBH + CO.KG, 
debitorul Hronis GYA SRL datorează suma de 18.577,57 EURO, la care se adaugă suma de 2.873,58 lei (reprezentând 
cheltuieli de judecată). 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Municipiul Bistrița, debitorul Hronis GYA SRL 
datorează obligații fiscale la bugetul local în valoare de 2.603 lei, reprezentând impozit pe mijloacele de transport: 
- autovehicul marca Schmitz, serie șasiu WSMS7780000706077; 
- autovehicul marca DAF XF, serie șasiu XLRTE47XSOE620366.U37964; 
- autovehicul marca DAF, serie șasiu XLRTE47XSOE718296.W26129. 
Menționăm faptul că, administratorul Cojoc T. nu a prezentat mijloacele de transport anterior menționate, în vederea 
inventarierii acestora de către administratorul judiciar conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014. 
II.3. Analiza contului de profit și pierdere în istoric 
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare a 
societăţii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile înregistrate în scopul desfăşurării activităţii, 
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză 
contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei societăţi. Cu ajutorul lui se 
explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii legate de 
nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiu financiar. 
Contul de profit şi pierdere exprimă situaţia veniturilor totale, cheltuielilor totale precum şi rezultatele obţinute: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 
Cifra de afaceri netă 274,591 lei 784,676 lei 
Venituri totale 275,903 lei 788,700 lei 
Cheltuieli totale 240,596 lei 741,025 lei 
Rezultatul brut al exerciţiului 35,307 lei 47,675 lei 
Rezultatul net al exerciţiului 32,548 lei 42,338 lei 

 

II.4. Indicatori financiari și evoluția acestora 
Astfel, din punct de vedere al structurii, activul patrimonial al Debitoarei este reprezentat de active imobilizate formate 
doar din imobilizări corporale, şi respectiv din active circulante formate din stocuri, creanțe şi disponibilităţi băneşti. 
Ponderile acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile ratelor de structură active de mai jos: 

Denumire indicatori (%) 31.12.2017 31.12.2018 
Rata activelor imobilizate 47.37 31.44 
(active imobilizate/total activ)     
Rata stocurilor 0.00 0.00 
(stocuri/total active circulante)     
Rata creanţelor 82.81 25.35 
(creanţe/total active circulante)     
Rata disponibilităţilor băneşti 17.19 74.65 
(disponibilităţi/total active circulante)     
Rata activelor circulante 52.63 68.56 
(active circulante/total activ)     

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi 
evoluţiei celor două grupe mari de active, activele imobilizate şi activele circulante reflectă situaţia actuală din 
societate.  
Rata activelor imobilizate: valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de caracteristicile tehnice ale întreprinderii, 
înregistrând valori diferite de la o ramură la alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor care folosesc o 
infrastructură importantă sau echipamente costisitoare (în industrie). Se apreciază că pentru întreprinderi comparabile, 
această rată semnifică posibilitatea firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu-se că o imobilizare ridicată a 
capitalului atrage după sine un risc mare al netransformării acestora în lichidităţi. În cazul societăţilor aparţinând 
sectorului serviciilor, ponderile se schimbă semnificativ în favoarea activelor circulante datorită activelor intangibile, 
imposibil de cuantificat. 
La data de 31.12.2018, valoarea ratei activelor imobilizate este de 31,44% din totalul activelor deţinute de societate, 
debitorul Hronis GYA SRL nedeținând active imobilizate în patrimoniu. 
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Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul firmelor cu activitate de producţie, cu ciclu lung de 
fabricaţie, precum şi a acelor firme cu specific de distribuţie de bunuri materiale şi valori scăzute în cazul societăţilor 
prestatoare de servicii. Ca pondere însă, activele circulante prezintă valori ridicate în cadrul societăţilor din sectorul 
serviciilor şi scăzute în cadrul acelor entităţi aparţinând industriei. 
Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare de 68,65% din totalul activ la data de 
31.12.2018. 
Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul activelor circulante. La data de 31.12.2018, 
valoarea ratei stocurilor este de 0,00%. 
Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. La data de 31.12.2018, valoarea ratei 
creanţelor este de 25,35% din totalul activelor circulante deţinute de societate.  
Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în cadrul patrimoniului şi se calculează ca 
raport procentual între disponibilităţile băneşti şi totalul activului circulant. În anul 2018, valoarea ratei disponibilităţilor 
băneşti este de 74,65%. 
Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate reflecta şi prin intermediul ratelor de structură 
pasiv. 
Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei surse de finanţare importante: capitalul 
acţionarilor (capitalul propriu), capitalul atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung 
şi achiziţiile realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe termen scurt. 

Denumire indicatori (%) 31.12.2017 31.12.2018 
Rata autonomiei financiare globale 15.35 18.84 
(capital propriu/total pasiv)     
Rata de îndatorare globală 84.65 81.16 
(total datorii /total pasiv)     

Rata autonomiei financiare globale arată capacitatea agentului economic de a susţine din resurse proprii activitatea; 
sugerează o situaţie favorabilă pentru o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să 
reprezinte 1/3 din pasivul total). În cazul nostru, valorile acestei rate sunt nefavorabile la nivelul anului 2018, fiind de 
18,84%. 
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 creditorilor de către administratorul Cojoc T. a activelor în valoare totală de 309067 lei din 
averea societății debitoare Hronis GYA SRL, reprezentând: active imobilizate – 97.184 lei; creanțe – 53.720 lei și 
disponibilități bănești – 158.163 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Cojoc T. a mijloacelor de transport din averea 
societății debitoare Hronis GYA SRL, reprezentând: autovehicul marca Schmitz, serie șasiu WSMS7780000706077; 
autovehicul marca DAF XF, serie șasiu XLRTE47XSOE620366.U37964; autovehicul marca DAF, serie șasiu 
XLRTE47XSOE718296.W26129; 
• neținerea de către administratorul Cojoc T.  a contabilității societății Hronis GYA SRL, în conformitate cu normele 
legale, administratorul Cojoc T. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a debitorilor 
societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel 
în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
• neîntocmirea și nedepunerea de către administratorul Cojoc T. a situațiilor financiare anuale ale societății Hronis GYA 
SRL aferente exercițiilor financiare 2019-2020 la organul fiscal; 
• nepredarea de administratorul Cojoc T. a actelor contabile administratorului judiciar – nu au putut fi identificate 
activele existente în patrimoniul societății; 
• manifestarea pasivității de către administratorul Cojoc T. în achitarea datoriilor societății Hronis GYA SRL; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
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, 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. 
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: 
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-  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.  
Faţă de situaţia enunţată, apreciem că administratorul statutar Cojoc T. prejudiciază creditorii societății, prin faptul că 
nu colaborează cu administratorul judiciar în vederea valorificării bunurilor aflate în patrimoniul debitorului Hronis 
GYA SRL şi îndestulării creditorilor bugetari.  
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar dl. 
Cojoc T. 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.  
Se poate susţine că administratorul statuar dl. Cojoc T. a 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 Hronis GYA SRL, administratorul Cojoc T. a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor 
fiscale a persoanei juridice, lucru demonstrat prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bistrița-Năsăud.  
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar dl. 
Cojoc T. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea: Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile sau neţinerea 
contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă 
reglementările imperative ale Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau simple 
delicte civile. Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, crează o prezumţie relativă a neţinerii 
contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare 
de plăţi. De regulă, se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 
situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor, procesele verbale de control ale 
organelor fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  
Art. 73 din Legea nr. 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”. 
Precizăm că, în accepţiunea Legii nr.  31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 219 din Legea Contabilităţii 
nr. 82/1991, care prevede că principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal; registrul 
inventar; registrul cartea mare. 
Conform art. 11 alin. 1 din Legea 82/1991 privind organizarea contabilităţii „Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. 
Faţă de cele expuse mai sus se poate concluziona faptul că răspunderea, pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile a 
societății debitoare, revine administratorului statutar.  
Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul 
statutar) ce „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 
în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând 
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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 administratorului 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. 
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar dl. 
Cojoc T. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) 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. 
Având în vedere aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dl. Cojoc T. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi: Prin 
faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării 
de plăți, se înțelege săvârșirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amânării 
declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății conduse de aceștia este în mod vădit 
disproporționat de mare față de cea oferită în schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite orice 
împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobânda mult mai ridicată 
decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență verifică: ratele 
dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; respectarea normelor bancare de 
creditare/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  
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.  
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. 
VI.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului Hronis GYA SRL 
Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bistrița-Năsăud, debitorul Hronis GYA SRL înregistrează obligații fiscale neachitate la bugetul statului în valoare totală 
de 118.009 lei. 
Având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014; 
- debitorul Hronis GYA SRL prin administratorul Cojoc T. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale 
aferente perioadei 2019 și 2020; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2018 rezultă că societatea Hronis GYA SRL nu are o structură economico – financiară care 
să-i permită continuarea activității economice; 



11 
 

- debitorul Hronis GYA SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
respectiv imposibilitatea societății debitoare Hronis GYA SRL de a asigura îndestularea creanțelor prin implementarea 
unui plan de reorganizare viabil, solicităm respectuos Adunării Generale a Creditorilor debitorului Hronis GYA SRL să 
aprobe intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Hronis GYA SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) 
lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


