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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 4633 Data emiterii: 09.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4235/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Adrian Oprea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Constanța, str. Traian, nr. 31, jud. Constanța. 
3.1. Debitor: Building-Cam-Prest SRL, cod de identificare fiscală: 37283860; Sediul social: Municipiul Medgidia, str. 
Lucian Grigorescu, nr. 5, camera 1, jud. Constanța; Număr de ordine în registrul comerţului J13/831/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 
4319/26.10.2021 publicat în BPI nr. 18215/28.10.2021. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Building-Cam-Prest SRL, 
conform Rezoluției din data de 06.10.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul privind cauzele și împrejurările 
care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Building-Cam-Prest SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, în număr de 
12 (doisprezece) file. 

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

debitorului Building-Cam-Prest SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014  
Număr dosar 4235/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Adrian Oprea 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Building-Cam-Prest SRL 
I. Preambul (legislația aplicabilă, numirea lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prezentul Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Building-Cam-
Prest 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 nr. 355 din data de 16.06.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Building-Cam-Prest 
SRL, cu sediul social în Municipiul Medgidia, str. Lucian Grigorescu, nr. 5, camera 1, jud. Constanța, având CUI RO 
37283860, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/831/2017, 
respectiv a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Dumitrescu I. (succesor în 
drepturi C.I.I. Dumitrescu E.). 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
Prin Rezoluția din data de 06.10.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17316 din data de 15.10.2021, judecătorul-sindic a 
dispus: „În baza art. 57 din Legea 85/2014, ia act că prin Decizia creditorului majoritar Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14619/6.09.2021 (necontestată) a fost 
desemnat ca lichidator judiciar al societății debitoare practicianul Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar de 
270 de lei și un onorariu de succes de 1 % din sumele obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe; 
numește practicianul în calitate de lichidator judiciar; dispune încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu 
[C.I.I. Dumitrescu E.] și stabilește onorariu definitiv pentru acesta [C.I.I. Dumitrescu E.] în valoare de 5000 de lei”. 
Fostul lichidator judiciar provizoriu nu a procedat la publicarea în BPI a Raportului privind cauzele și împrejurările care 
au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Building-Cam-Prest SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 
85/2014. De asemenea, acest raport nu a fost identificat nici la dosarul cauzei. 
Menționăm faptul că, termenul-limită pentru depunerea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitorului Building-Cam-Prest SRL, conform disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 a fost în 
data de 26.07.2021. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4168/15.10.2021 către administratorul dna Gheorghe C., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865158560, prin care a solicitat: „Vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului 
Building-Cam-Prest SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, 
vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile 
obligatorii ale debitorului Building-Cam-Prest SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului Building-Cam-Prest SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi 
susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul statutar dna Gheorghe C. nu  a răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat bunurile din averea debitorului în vederea inventarierii acestora și nu a 
predat arhiva contabilă și registrele contabile ale debitorului Building-Cam-Prest SRL. 
În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat documentele financiar-contabile puse parțial la 
dispoziție de către fostul lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Dumitrescu E.: balanțele de verificare aferentă perioadei 
ianuarie 2018 – decembrie 2020, balanța de verificare aferentă lunii mai 2021, situațiile financiare anuale încheiate la 
data de 31.12.2019, situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018, informațiile publicate în Monitorul 
Oficial al României partea a IV-a și înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
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. 
Administratorul societății Building-Cam-Prest SRL dna Gheorghe C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în 
sensul că a furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
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 lichidatorul judiciar 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de societatea Building-Cam-Prest SRL anterior datei de 16.06.2021 – data deschiderii procedurii 
simplificate de insolvenţă. 
Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 
Societatea Building-Cam-Prest SRL a fost înfiinţată în anul 2017, atribuindu-se codul unic de înregistrare 37283860 şi 
înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/831/2017. Sediul social al 
debitorului: Municipiul Medgidia, str. Lucian Grigorescu, nr. 5, camera 1, jud. Constanța. 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Capitalul social al societății debitoare Building-Cam-Prest SRL este în valoare totală de 200 lei, integral vărsat, de tip 
autohton. 
Structura capitalului social al Building-Cam-Prest SRL este prezentată astfel: 
• Gheorghe C., în calitate de asociat unic, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 200 lei, integral vărsat, 
respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1316/21.IV.2017, Extras al Rezolutiei nr. 
7459/27.03.2017, administratorul societății debitoare Building-Cam-Prest SRL este dna Gheorghe C., puteri conferite: 
conform act constitutiv.  
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”, cod 
CAEN 4120. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare Building-Cam-Prest SRL 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1316/21.IV.2017, Extras al Rezolutiei nr. 
7459/27.03.2017, în baza cererii nr. 25935 din data 24.03.2017 si a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea 
societatii:  
- denumire si forma juridica: Building-Cam-Prest - S.R.L.;  
- cod unic de inregistrare: 37283860;  
- numar de ordine in registrul comertului: J13/831/2017;  
- sediul social: municipiul Medgidia, strada Lucian Grigorescu nr. 5, camera 1, judetul Constanta;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;  
- activitate principala: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; - capital social: 200 lei, 
integral varsat, total parti sociale: 20 a cate 10 lei fiecare;  
- fondator: Gheorghe C.;  
- administrator: Gheorghe C., puteri conferite: depline.  
- durata de functionare: nelimitata.  
I.6. Diagnostic juridic 
I.6.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
Societatea debitoare Building-Cam-Prest SRL are calitatea de terț poprit în dosarul nr. 905/256/2021 aflat pe rolul 
Judecătoria Medgidia, Secția Civilă. 
Prin Sentința civilă nr. 1458/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Judecătoria Medgidia, Secția Civilă în dosarul 
nr. 905/256/2021, s-a dispus: Respinge ca neîntemeiată cererea de validare a popririi formulată de creditoarea Vetzone 
SRL în contradictoriu cu debitorul Răileanu A. şi terţul poprit Building-Cam-Prest SRL. Desfiinţează poprirea dispusă 
prin adresa de înfiinţare a popririi emisă la data de 08.01.2021 în dosarul de executare silită. Respinge cererea 
creditoarei privind obligarea terțului poprit la plata cheltuielilor de judecată. 
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De asemenea, menționăm faptul că, societatea debitorare Building-Cam-Prest SRL are calitatea de intimat pârât în 
dosarul nr. 742/118/2020 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal. 
Prin Decizia civilă nr. 307/2021 din data de 22.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, Secţia a II-a civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 742/118/2020, s-a dispus: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa 
apelată. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Top Project Invest S.R.L. în contradictoriu cu 
pârâta Building-Cam-Prest S.R.L. Constată reziliat Contractul de antrepriză nr.18/23.09.2019 încheiat între reclamanta 
Top Project Invest S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Building-Cam-Prest S.R.L. Obligă pârâta Building-Cam-Prest 
S.R.L la plata către reclamanta Top Project Invest S.R.L. a sumei de 279.533 lei reprezentând daune - interese. Obligă 
pârâta Building-Cam-Prest S.R.L la plata către reclamanta Top Project Invest S.R.L. a cheltuielilor de judecată în sumă 
de 13.600 lei. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recurs ce se va depune la Curtea de Apel Constanţa. 
Prin Încheierea nr. 2300/2021 din data de 25.08.2021 pronunțată în dosarul nr. 6457/256/2021 de Judecătoria Medgidia, 
Secția Civilă, a fost admisă cererea formulată de SCPEJ Dăbuleanu Dragoş şi C. N. prin Executor Judecatoresc Cristea 
N., respectiv a fost încuviințată executarea silită a societății Building-Cam-Prest SRL în dosar exec. 589/CN/2021. 
I.6.2. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant/contestator 
Societatea debitoare Building-Cam-Prest SRL nu are calitatea de reclamant/contestator în litigii aflate pe rolul 
instanțelor de judecată. 
II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 
II.1. Analiza situației patrimoniale 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate pe baza datelor extrase 
din documentele financiar-contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar de către fostul lichidator judiciar 
provizoriu: balanțele de verificare aferentă perioadei ianuarie 2018 – decembrie 2020, balanța de verificare aferentă 
lunii mai 2021, situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019, situațiile financiare anuale încheiate la data 
de 31.12.2018, înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, contribuabilul Building-Cam-Prest SRL 
este înregistrat în scopuri de TVA. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform documentelor financiar-contabile respectiv datelor furnizate de site-ul Ministerului Finanțelor Publice și a 
celor puse la dispoziție de către administratorul fostul lichidator judiciar provizoriu: Situațiile financiare anuale 
încheiate la data de 31.12.2019, situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018, Balanța de verificare 
aferentă lunii decembrie 2020, societatea debitoare Building-Cam-Prest SRL prezintă următoarea situație financiară:  

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Total active imobilizate 20,428 lei 14,294 lei 661 lei 
Total active circulante, din care: 832,700 lei 213,171 lei 30,887 lei 
- stocuri 0 lei 0 lei 0 lei 
- creanţe 102,755 lei 0 lei 25,820 lei 
- casa şi conturi la bănci 729,945 lei 213,171 lei 5,067 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Activ 853,128 lei 227,465 lei 31,548 lei 
Total capitaluri proprii 477,147 lei -199,087 lei -595,333 lei 
Total datorii, din care: 375,981 lei 426,552 lei 626,881 lei 
- datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până 
la un an 375,981 lei 426,552 lei 626,881 lei 
- datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai 
mare de un an 0 lei 0 lei 0 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 853,128 lei 227,465 lei 31,548 lei 

Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2021, la data de 31.05.2021 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
înregistrează următoarele active:  
- mobilier, aparatură birotică și alte echipamente – 3.399,82 lei; 
- Creanțe-clienți – 25.820,20 lei; 
- Numerar în casierie – 682,46 lei. 
Conform balanței aferentă contului 4111 Clienți luna mai 2021, societatea Building-Cam-Prest SRL înregistrează 
creanțe în valoare de 25.820,20 lei către Gramina Residences SRL.  
Menționăm faptul că administratorul Gheorghe C. nu a comunicat lichidatorului judiciar fișa partener a clientului 
Gramina Residences SRL, respectiv nu a comunicat facturile fiscale aferente acestei creanțe, în vederea efectuării 
tuturor demersurilor de recuperare a acesteia.  
Conform balanței stocuri aferentă lunii mai 2021, societatea Building-Cam-Prest SRL deține în patrimoniu bunul – 
Laptot ASUS în valoare de 3.399,82 lei.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
înregistrează următoarele active:  
- mijloace de transport – 20.000,00 lei (amortizare cumulată 12.500,03 lei); 
- mobilier, aparatură birotică și alte echipamente – 3.399,82 lei (amortizare cumulată 2.738,76 lei); 
- Creanțe-clienți – 25.820,20 lei; 
- Numerar în casierie – 5.094,46 lei. 
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Astfel, se poate constata faptul că, administratorul statutar Gheorghe C. a scos din evidența debitorului în perioada 
01.01.2021-01.05.2021 mijloace fixe în valoare de 20.000,00 lei. 
În vederea identificării bunurilor existente în averea debitorului Building-Cam-Prest SRL, lichidatorul judiciar a 
comunicat următoarele adrese: 
- a comunicat adresa nr. 4169/15.10.2021 către Primăria Municipiului Medgidia, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Building-Cam-Prest SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în 
evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Medgidia cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 4171/15.10.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Building-Cam-Prest SRL figurează 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) 
Conform Adresei nr. 35696/28.10.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța, debitorul Building-Cam-Prest SRL 
figurează în evidențe cu autoturismul marca AUDI A6, serie șasiu WAUZZZ4F26N042436, cu nr. de înmatriculare CT 
25 NEW.  
- a comunicat adresa nr. 4170/15.10.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea Building-Cam-Prest SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 
(2018 – 2021) în evidențele O.C.P.I. Constanța cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 165157/27.10.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, în evidențele 
Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța nu au fost identificate înregistrări privind bunurile imobile 
deținute de debitor. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 41408/28.10.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia, în evidențele 
Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia nu au fost identificate înregistrări privind bunurile imobile 
deținute de debitor.  
Contrar informațiilor rezultate din documentele financiar-contabile și cele comunicate de instituțiile anterior 
menționate, din cuprinsul declarației formulate de debitor prin administratorul statutar formulată în temeiul art.67 alin. 
(l), lit. b), lit. d), lit. f) și lit. h) din Legea nr. 85/2014, anexată cererii de deschidere a procedurii insolvenței, se reține: 
„1. Societatea comerciala S.C. Building Cam Prest S.R.L. nu deține niciun bun mobil sau imobil in proprietate; 
2. Societatea comerciala S.C. Building Cam Prest S.R.L. nu deține niciun cont bancar; 
3. Societatea comerciala S.C. Building Cam Prest S.R.L. nu a efectuat, in cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive, plăti ori transferuri patrimoniale; [...].” 
Având în vedere susținerile administratorului statutar anterior prezentate („Societatea comerciala S.C. Building Cam 
Prest S.R.L. nu a efectuat, in cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive, plăti ori transferuri patrimoniale”), 
există prezumția că numerarul din casieria societății debitoare înregistrat la data de 31.12.2020 în valoare de 5.094,46 
lei a fost retras în interesul personal al administratorului Gheorghe C., de la urmărirea creditorilor. 
Menționăm faptul că, deși a primit somația nr. 4168/15.10.2021, administratorul dna Gheorghe C. nu a predat 
lichidatorului judiciar în vederea invetarierii prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014, bunurile din averea 
debitorului înregistrate la data de 31.05.2021, respectiv: 
- Laptot ASUS în valoare de 3.399,82 lei; 
- Numerar în casierie în sumă de 682,46 lei; 
- Autoturismul marca AUDI A6, serie șasiu WAUZZZ4F26N042436, cu nr. de înmatriculare CT 25 NEW în valoare 
(contabilă) de 20.000,00 lei – existent în proprietarea societății debitoare conform adresei emise de Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului 
Constanța. 
II.2. Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric 
Evoluţia activului debitorului în perioada 31.12.2018 – 31.12.2020 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Total active imobilizate 20,428 lei 14,294 lei 661 lei 
Total active circulante, din care: 832,700 lei 213,171 lei 30,887 lei 
- stocuri 0 lei 0 lei 0 lei 
- creanţe 102,755 lei 0 lei 25,820 lei 
- casa şi conturi la bănci 729,945 lei 213,171 lei 5,067 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Activ 853,128 lei 227,465 lei 31,548 lei 

Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al societăţii debitoare se observă: 
- În perioada 2018-2020, valoarea activelor imobilizate scade ca urmare a amortizării mijloacelor fixe și a 
echipamentelor înregistrate.  
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Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
înregistrează următoarele active imobilizate: mijloace de transport – 20.000,00 lei (amortizare cumulată 12.500,03 lei); 
mobilier, aparatură birotică și alte echipamente – 3.399,82 lei (amortizare cumulată 2.738,76 lei). 
- În perioada 2018-2020 valoarea activelor circulante înregistrează o evoluție descendentă, la data de 31.12.2020 
debitorul înregistrând active circulate în valoare totoală de 30,887 lei, ca urmare a diminuării valorii disponibilităților 
bănești (în perioada 2019-2020 – diminuare cu 97,62%) 
La data de 31.12.2020, debitorul înregistrează următoarele active circulante:  
• Creanțe-clienți – 25.820,20 lei; 
• Numerar în casierie – 5.094,46 lei  
- Societatea înregistrează nu înregistrează cheltuieli în avans în perioada analizată. 
Evoluţia pasivului debitorului în perioada 31.12.2018 – 31.12.2020 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Total capitaluri proprii 477,147 lei -199,087 lei -595,333 lei 
Total datorii, din care: 375,981 lei 426,552 lei 626,881 lei 
- datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până 
la un an 375,981 lei 426,552 lei 626,881 lei 
- datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai 
mare de un an 0 lei 0 lei 0 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 853,128 lei 227,465 lei 31,548 lei 

Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
- Capitalurile proprii au o evoluţie descendentă în perioada 2018-2020 (capitalurile proprii scad de la 477,147 lei la -
595,333 lei, reducere determinată de înregistrarea pierderii rezultate din exerciţiul financiar aferent anului 2019 de -
202,471 lei și a pierderii aferente anului 2020 de -396,246 lei). 
- Datoriile totale ale societăţii au o evoluţie ascendentă în perioada 2018-2020, crescând de la 375,981 lei până la 
626,881 lei (în perioada 2018-2019 creștere cu 13,45%; în perioada 2019-2020 creștere cu 46,96%). 
 

 
Perioada 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Datorii 375,981 426,552 626,881 

 
Perioada 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Total activ 853,128 227,465 31,548 
% datorii totale / 
total activ 44.07% 187.52% 1987.07% 

Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2021, la data de 31.05.2021 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
înregistrează capitaluri proprii negative în valoare totală de -601.536 lei, constituite din:  
- capital subscris vărsat – 200,00 lei;  
- rezerve legale – 10,00 lei;  
- pierdere financiară neacoperită reportată din exercițiile financiare anterioare de -595.542,81 lei; 
- pierderea financiară înregistrată în perioada 01.01.2021-31.05.2021 de -6.203,19 lei.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2021, în perioada 01.01.2021-31.05.2021, debitorul înregistrează 
cheltuieli cu salariile personalului în valoare de 5.604,00 lei (cont 641), în condițiile în care nu a înregistrat niciun venit 
din serviciile prestate. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, în perioada 01.01.2020-31.12.2020 debitorul 
înregistrează cheltuieli cu salariile personalului în valoare de 610.100,00 lei (cont 641), în condițiile în care veniturile 
înregistrate din activitatea prestată au fost de doar 263.877,20 lei.  
În perioada 01.01.2020-31.12.2020 administratorul statutar nu a achitat nicio contribuție socială datorată la bugetul 
general consolidat al statului, aferentă salariilor plătite de 610.100,00 lei.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2021, la data de 31.05.2021 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
înregistrează datorii în valoare totală de 628.200,51 lei, reprezentând: 
- datorii la furnizori – 33.939,08 lei; 
- avansuri încasate de la clienți-creditori – 3.656,99 lei; 
- contribuții de asigurări sociale – 328.145,84 lei; 
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- contribuția asiguratorie pentru muncă – 25.241,00 lei; 
- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 7.193,00 lei; 
- taxa pe valoare adăugată de plată – 206.339,60 lei; 
- impozite pe dividende – 23.685,00 lei.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
a înregistrat datorii în valoare totală de 626.881,51 lei, în condițiile în care capitalurile proprii au fost în valoare 
negativă de -587.832,84 lei, iar disponibilitățile bănești în sumă de 5.094,46 lei.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2019, la data de 31.12.2019 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
a înregistrat datorii în valoare totală de 426.552,00 lei, în condițiile în care capitalurile proprii au fost în valoare 
negativă de -199.087,21 lei, iar disponibilitățile bănești în sumă de 213.260,08 lei. 
Astfel, la data de 31.12.2019, societatea Building-Cam-Prest SRL era deja în stare de insolvență, astfel cum aceasta este 
definită la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014: 
„29. 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;” 
Conform art. 240 din Cod Penal: „(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de 
reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care 
depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență, se pedepsește cu închisoare 
de la 3 luni la un an sau cu amendă”. 
Menționăm faptul că, cererea de deschidere a procedurii insolvenței a fost înaintată către Tribunalul Constanța de către 
administratorul dna Gheorghe C. abia la data de 07.06.2021. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 
4319/26.10.2021, publicat în BPI nr. 18215/28.10.2021, masa credală a debitorului este în valoare totală de 803.368,00 
lei, reprezentând: 
- creanța creditorului D.G.R.F.P. Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – 792.778,00 lei; 
- creața creditorului Municipiul Medgidia – 10.590,00 lei (reprezentând impozite datorate la bugetul local). 
Este necesar de menționat faptul că, subscrisa a identificat la dosarul cauzei lista creditorilor societății Building-Cam-
Prest SRL anexată cererii de deschidere a procedurii, acești creditori nefiind notificați de către fostul lichidator judiciar 
provizoriu conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Denumire creditor Sediu / Domiciliu Suma datorata 

1 S.C. Cumpana 1993 S.R.L. Bucuresti, Str. Alexander Von Humboldt nr. 10, Parter, Sector 3 1.295,79 RON 

2 S.C. Imobiliar Ellebiemme S.R.L. Sacele, Str. Petofi Sandor nr.79C, Jud. Brasov 1.800 RON 

3 S.C. Matrix Best Solution S.R.L. Constanta, Str. Eliberarii nr.45B, Jud. Constanta 1.706,86 RON 

4 S.C. Newexco Distribution S.R.L. Constanta, Str. Interioara nr.3, Jud. Constanta 1.128,12 RON 

5 S.C. Rent Mob.Ro S.R.L. Constanta, Str. Unirii nr.83, Et.4, Ap.17, Jud. Constanta 20.716,69 RON 

6 
Safciu Ileana Madalina Întreprindere 
Individuală Targoviste, Str. Silviu Stanculcscu nr.15, Jud. Dambovita 

4.400 RON 

7 S.C. U.C.G. Constructii Ecologice S.R.L. 
Constanta, Str. Făgetului nr.136, B1.ST3, Sc.E, Et.3, Ap.48, Camera 
3, Jud. Constanța 

1.905,12 RON 

Astfel, subscrisa a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței către 
creditorii anterior menționați, aceștia fiind considerați de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței 
și va prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
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 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Cifra de afaceri netă 794,667 lei 605,882 lei 263,877 lei 
Venituri totale 794,673 lei 617,819 lei 263,877 lei 
Cheltuieli totale 424,306 lei 814,635 lei 657,485 lei 
Rezultatul brut al exerciţiului 370,367 lei -196,816 lei -393,608 lei 
Rezultatul net al exerciţiului 362,421 lei -202,471 lei -396,246 lei 

În perioada 2019-2020, urmare activității economice desfășurate de administratorul statutar dna Gheorghe C. au fost 
înregistrate doar pierderi financiare:  
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- la data de 31.12.2019 – pierderea financiară de -202,471 lei; 
- la data de 31.12.2020 – pierderea financiară de -396,246 lei. 

 
Perioada 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Profit brut 370,367 -196,816 -393,608 

Cu privire la diminuarea profitului înregistrat de către societatea debitoare, menționăm următoarele: 
- La data de 31.12.2018, societatea Building-Cam-Prest SRL a înregistrat profitul de 476.936 lei.  
- Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2019, în perioada 01.01.2019-31.12.2019, administratorul 
statutar dna Gheorghe C. (având calitatea și de asociat unic) a repartizat întregul profit al societății de 473.685,00 lei 
sub formă de dividende, distribuite către aceasta, respectiv a înregistrat impozitul pe dividende în valoare totală de 
23.685,00 lei – neachitat până în prezent.  
Astfel, dividendele nete distribuite către asociatul unic și administratorul dna Gheorghe C. sunt în valoare de 450.000 
lei, achitate prin retragerea numerarului din casieria societății Building-Cam-Prest SRL. 
Menționăm faptul că, la data de 31.12.2019 societatea Building-Cam-Prest SRL înregistra obligații fiscale neachitate la 
bugetul statului în valoare totală de 394.439,85 lei (înregistrate în evidențele contabile). 
Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2021, în perioada 01.01.2021-31.05.2021, debitorul Building-Cam-
Prest SRL nu a înregistrat niciun venit, dar a înregistrat cheltuieli în valoare totală de 6.203,19 lei, reprezentând: 
- Cheltuieli cu salariile personalului – 5.604,00 lei; 
- Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă – 127,00 lei; 
- Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobilizărilor – 472,19 lei.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, în perioada 01.01.2020-31.12.2020, debitorul Building-
Cam-Prest SRL a înregistrat venituri în valoare totală de 263.877,20 lei (venituri din serivicii prestate), dar a înregistrat 
cheltuieli în valoare totală de 653.043,32 lei, reprezentând: 
- cheltuieli cu materialele consumabile – 7.040,62 lei; 
- cheltuieli privind materialele nestocate – 1.782,96 lei; 
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 5.513,20 lei; 
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal – 668,28 lei; 
- cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări – 2.891,43 lei; 
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – 979,85 lei; 
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – 2.290,05 lei; 
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate – 34,06 lei; 
- cheltuieli cu salariile personalului – 610.100,00 lei; 
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială- 300,00 lei; 
- cheltuiei privind contribuția asiguratorie de muncă – 13.727,00 lei; 
- cheltuieli privind dobânzile – 1,55 lei; 
- cheltuieli de exploatare privind amortizările 6.133,26 lei; 
- cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite – 2.638,00 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 (%) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Rata activelor imobilizate 2.39 6.28 2.10 
(active imobilizate/total activ)       
Rata stocurilor 0.00 0.00 0.00 
(stocuri/total active circulante)       
Rata creanţelor 12.34 0.00 83.60 
(creanţe/total active circulante)       
Rata disponibilităţilor băneşti 87.66 100.00 16.40 
(disponibilităţi/total active circulante)       
Rata activelor circulante 97.61 93.72 97.90 
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(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 31.12.2020, valoarea ratei activelor imobilizate este de 2,10% din totalul activelor deţinute de societate. 
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 97,90% din totalul activ. 
Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul activelor circulante. La data de 31.12.2020, 
valoarea ratei stocurilor este de 0.00%. 
Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. La data de 31.12.2020, valoarea ratei 
creanţelor este de 83,60% 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 2020, valoarea ratei disponibilităţilor 
băneşti este de 16,40%. 
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 (%) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Rata autonomiei financiare globale 55.93 -87.52 -1887.07 
(capital propriu/total pasiv)       
Rata de îndatorare globală 44.07 187.52 1987.1 
(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 favorabile pe toată perioada analizată, fiind în 
intervalul de 55.93% - -1887.07% (în perioada 31.12.2018 – 31.12.2020). 
Menționăm faptul că, organele de inspecție fiscală din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, au 
efectuat în perioada 06.07.2021-05.08.2021 inspecția fiscală privind contribuabilul Building-Cam-Prest SRL. 
Din cuprinsul Raportului de inspecție fiscală nr. F-CT_351/05.08.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Constanța prin Activitatea de Inspecție Fiscală și a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale 
aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale a persoanei juridice nr. F-
CT_396/05.08.2021, se rețin următoarele:  
- Datele raportate in declarațiile cod 100 aferente perioadei verificate, nu corespund cu cele din evidenta contabila 
(balanțele de verificare lunare), motiv pentru care, in timpul inspecției fiscale s-a procedat la recalcularea impozitului pe 
veniturile microintreprinderilor datorat. Din analiza documentelor puse la dispoziție de societatea verificata, legate de 
inregistrarea veniturilor au rezultat următoarele: 
- societatea verificata nu a respectat prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, art.53, alin.l coroborate cu 
prevederile art.56 respectiv cu privire la stabilirea bazei de impunere si la calculul si plata impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor in sensul ca baza de impunere inmultita cu cota de impozit pe veniturile întreprinderilor prevăzută 
la art.51, alin.l, lit.a din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi 
salariati) nu corespunde cu impozit pe veniturile microintreprinderilor declarat in Declarațiile privind obligațiile de 
plata Ia bugetul de stat-cod 100. 
Având in vedere faptul ca in timpul inspecției fiscal s-a constatat ca impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
declarant de societatea verificata in declarațiile privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor trimestrial, nu 
corespunde cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor calculat si inregistrat in evidenta contabila, s-a procedat la 
stabilirea impozitului pe veniturile microintreprinderilor de către organele de inspecție fiscala-anexa nr.8. Impozitul pe 
veniturile microintreprinderilor stabilit suplimentar de plata in urma inspecției fiscale este in suma de 11.997 lei. 
- In ceea ce privește TVA colectat, in timpul inspecției fiscale s-au stabilit următoarele deficiente de declarare/stabilire a 
acestuia, respectiv: 
1.Stabilirea TVA colectat aferent facturilor emise in perioada 01.07.2018-30.11.2018- 86.332 lei. La stabilirea acestui 
TVA s-au luat in calcul toate facturile emise de societatea verificata in perioada 01.07.2018-30.11.2018 (data de la care 
societatea a devenit plătitoare de TVA si data la care s-a declarat efectiv), atat de prestări servicii cat si avansuri 
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încasate, stabilindu-se, in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, art.286, o baza de 
impunere de 454.379 lei asupra careia s-a aplicat cota de TVA de 19% prevăzută la art.291, alin.l, lit.b din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. In timpul inspecției fiscale s-a tinut cont de TVA colectat declarat pentru perioada 
01.08.2018-30.11.2018 urmare a Dispoziției de masuri nr.78/28.03.2019 (43.698 lei), suma ce a fost diminuata ulterior 
de contribuabilul verificat cu suma de 4.934 lei prin corecția înregistrata in data de 23.06.2020, respectiv s-a tinut cont 
de TVA colectat declarat de societatea verificata in luna martie 2019 in suma de 38.764 lei. Din recalculare a rezultat 
TVA colectat stabilit suplimentar in suma de 47.568 lei, aferent unei baze impozabile in suma de 250.358 lei. Situația 
privind stabilirea bazei de impunere si a TVA colectata pentru perioada 01.07.2018-30.11.2018 este prezentata in anexa 
nr.5 care face parte integranta din acesta raport de inspecție fiscala. 
2.Stabilirea TVA colectat in suma de 53.139 lei, baza impozabila 279.674 lei, aferent facturilor: 
- nr.208/30.05.2019,in valoare totala de 23.800 lei, baza impozabila 20.000 lei si TVA 3.800 lei, emisa către Sc Baron 
Business Construct SRL; 
- nr.228/12.06.2020 in valoare totala de 25.865,84 lei, baza impozabila 21.736 lei, TVA 4.129,84 lei emisa către SC 
Good Mood Residence SRL; 
- nr.229/17.06.2020 in valoare totala de 4.999,90 lei, baza impozabila 4.201,60 lei, TVA 798,30 lei emisa către SC 
Gramina Residence SRL; 
- nr.230/22.06.2020 in valoare totala de 2.099,90 lei, baza impozabila 1.764,70 lei, TVA 335.2 lei emisa către Sc 
Gramina Residence SRL; 
- nr.231/fd in valoare totala de 73.820,20 lei, baza impozabila 62033,70 lei, TVA 11786,50 lei emisa catreSc Gramina 
Residence SRL; 
- nr.232/14.07.2020 in valoare totala dde 21.580,65 lei, baza impozabila 18.135 lei, TVA 3.445,65 lei emisa către SC 
DDN Global SRL; 
- nr.233/10.09.2020 in valoare totala de 50.176,58 lei, baza impozabila 42.165,20 lei, TVA 8011,38 lei emisa către SC 
Smart Est Proiect SRL; 
- nr.234/02.10.2020 in valoare totala de 130.471,60 lei, baza impozabila 109.640 lei, TVA 20.831,60 lei emisa către SC 
Smart Est Proiect SRL, 
facturi neinregistrate in evidenta contabila si fiscala a societății verificate, incalcand astfel prevederile Legii 
nr.227/2015, art.321. 
3.Stabilirea TVA colectat in suma de 798,19 lei aferent facturii nr.227/18.05.2020 in valoare totala de 4.999,19 lei, baza 
impozabila 4.201 lei, TVA 798,19 lei emisa către SC Daf Construct SRL, factura înregistrata in evidenta contabila 
(jurnal de vanzari) dar neinregistrata in decontul de TVA aferent lunii mai 2020, incalcand astfel prevederile Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, art.323, alin.2 
-Având in vedere faptul ca in timpul inspecției fiscal s-a constatat ca TVA colectat declarat de societatea verificata in 
deconturile lunare de TVA nu corespunde cu TVA colectat înregistrat in evidenta contabila, si nici cu TVA înregistrat 
in facturile emise, s-a procedat la stabilirea TVA colectat de către organele de inspecție fiscala-anexa nr.5. Situația 
privind TVA recalculata in timpul inspecției fiscal este prezentata in anexa nr.6. TVA deductibila: 
Având in vedere faptul ca evidentele contabile (jurnalele de cumpărări, balanțele de verificare lunare) nu corespund cu 
declarațiile fiscale (deconturile de TVA, declarațiile informative 394) depuse de societatea verificata, in timpul 
inspecției fiscal s-a procedat la recalcularea TVA deductibil, luând in considerare toate documentele justificative puse la 
dispoziția organelor de inspecție fiscala, respectandu-se prevederile legale cu privire la exercitarea dreptului de 
deducere a TVA, prevăzut art. 297 - 299, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv pentru bunurile si 
serviciile achiziționate destinate realizării de operațiuni taxabile s-a acordat drept de deducere iar pentru cele pentru 
care nu au fost puse la dispoziția organelor de inspecție fiscala documente justificative din care sa reiasa utilizarea 
acestora in scopul realizării de operațiuni taxabile, nu s-a acordat drept de deducere. 
Astfel, in timpul inspecției fiscale nu s-a acordat drept de deducere pentru TVA in suma de 155.418 lei compus din: 
- TVA in suma de 2.130 lei, aferent unei baze impozabile in suma de 11.210 lei, reprezentând TVA aferent 
combustibilului si pieselor auto - anexa 7- pentru autoturismul marca AUDI cu nr. înmatriculare CT 25 NEW. Acest 
autovehicul nu face parte din patrimoniul societății verificate iar in timpul inspecției fiscal, societatea verificata nu a pus 
la dispoziția organelor de control documente justificative din care sa reiasa utilizarea acestuia exclusiv in scopul 
realizării de operațiuni taxabile. In timpul inspecției fiscale s-a solicitat administratorului judiciar nota de relații cu 
privire la utilizarea acestui autoturism, răspunsul acestuia fiind: ”Nu ne-a fost prezentat vreun document in acest sens”. 
In conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, art.297, alin.4, lit.a :” (4) Orice persoană 
impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor 
operațiunea) operațiuni taxabile;” 
- TVA in suma de 153.288 lei reprezentând TVA deductibil preluat de societatea verificata in decontul de TVA întocmit 
si depus pentru luna septembrie 2020, fara a fi înregistrat si in evidenta contabila (jurnal de cumpărări si balanța de 
verificare) întocmită pentru luna septembrie 2020. In timpul inspecției fiscale, societatea verificata nu a pus la dispoziția 
organelor de inspecție fiscala documente justificative din care sa reiasa dreptul de deducere pentru TVA in suma de 
153.288 lei. Din jurnalul de cumpărări întocmit pentru luna septembrie 2020, reiese TVA deductibil in suma de 290 lei 
si nu suma de 153.578 lei cat a fost preluata la rândul 36 din decontul de TVA. 
Prin recalcularea TVA datorata de societatea verificata a rezultat ca aceasta ar fi datorat pentru perioada 01.07.2018-
31.03.2021 un TVA de plata in suma de 256.188 lei. Conform deconturilor de TVA depuse de societatea verificata 
rezulta ca aceasta a declarat pe cumulat un TVA de recuperat in suma de 497 lei. Având in vedere aceste constatari, in 
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timpul inspecției fiscale s-a recalculat TVA datorata de societatea verificata rezultând un TVA suplimentar de plata in 
suma de 256.685 lei. 
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: 
• retragerea disponibilităților bănești din casieria societății debitoare în vederea distribuirii de dividende de către 
administratorul Gheorghe C. (având calitate de asociat unic) în valoare totală de 450.000,00 lei, profitul repartizat sub 
formă de dividende fiind de 473.685,00 lei, în condițiile înregistrării obligațiilor fiscale neachitate la bugetul statului în 
valoare totală de 394.439,85 lei; 
• utilizarea în interesul personal al administratorului Gheorghe C. a activelor din averea debitorului Building-Cam-Prest 
SRL: Laptot ASUS în valoare de 3.399,82 lei; numerar în casierie în sumă de 682,46 lei; autoturismul marca AUDI A6, 
serie șasiu WAUZZZ4F26N042436, cu nr. de înmatriculare CT 25 NEW în valoare de 20.000,00 lei; 
• neachitarea impozitului pe dividende în valoare de 23.685,00 lei datorat la bugetul statului, urmare distribuirii de 
dividende către asociatul unic și administratorul Gheorghe C.; 
• neținerea contabilității societății debitoare în conformitate cu normele legale de către administratorul dna Gheorghe 
C.; 
• continuarea activității economice a societății debitoare în interesul personal al administratorului Gheorghe C., care 
ducea în mod vădit la starea de încetare de plăți; 
• manifestarea pasivităţii de către administratorul statutar dna Gheorghe C. în achitarea datoriilor fiscale – la data 
deschiderii procedurii simplificate a insolvenței debitorul înregistrează datorii la bugetul general consolidat al statului în 
valoare de 792.778,00 lei și datorii la bugetul local în valoare de 10.590,00 lei; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment; 
• introducerea tardivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței de către administratorul Gheorghe C., 
prejuduciind societatea debitoare și creditorii de la recuperarea creanțelor. 
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, lichidatorul judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru 
care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
V. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei este 
reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere 
şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
-  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane: Activitatea de 
folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul propriu sau în cel al unei alte persoane, fizice sau 
juridice, presupune savârşirea acelor fapte ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor băneşti ale 
societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv în interes propriu sau în interesul unei terţe 
persoane. Spre exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite, următoarele: încheierea unui contract de închiriere 
referitor la un bun al persoanei juridice cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei, fără să existe pentru acest fapt 
motive justificative; încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei; plata unor 
dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul 
pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase; utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal; 
existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile; nerespectarea destinaţiei creditelor bancare 
contractate de către societate; modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a cheltuielilor 
privind mijloacele de transport, telefoanele mobile, deplasările în străinătate, cheltuielile de protocol, etc.  
Având în vedere aspecte identificate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dna Gheorghe 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.  
Lichidatorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, urmare analizei documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția lichidatorului judiciar. 
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- 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 aspecte identificate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dna Gheorghe 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 
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”. 
Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul 
statutar) ce „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 
în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând 
posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperii prejudiciului cauzat creditorilor de bună-
credinţă. 
Având în vedere aspecte identificate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dna Gheorghe 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.  
Având în vedere aspecte identificate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dna Gheorghe C. 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.  
Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, din analiza documentelor 
financiar-contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar. 
- 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, 
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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 din analiza documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția lichidatorului judiciar. 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom 
ezita în informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale la care avem dreptul. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


