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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 1273 Din data de 25.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 277/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș; Judecător-sindic: Ioana-Cristina 
Ion. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Pitești, B-dul I. C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș. 
3.1. Debitor: Antonia Line Tour SRL, cod de identificare fiscală: 37698655; Sediul social: sat Bradu, comuna Bradu, 
str. Principală, nr. 475, et. l, camera 1, județul Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/1302/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Antonia Line Tour SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
277/1259/2021, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Supliment la Raportul privind cauzele și 
împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Antonia Line Tour SRL, întocmit în temeiul disp. 
art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în anexă, în număr de 10 
(zece) file. 

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

a debitorului Antonia Line Tour SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014  

Număr dosar 277/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș 
Judecător-sindic: Ioana-Cristina Ion 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Antonia Line Tour SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prezentul Supliment la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Antonia Line Tour SRL a fost întocmit în conformitate cu disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Prin Încheierea de ședință din Camera de consiliu din data de 02.11.2011 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în 
dosarul nr. 277/1259/2021, în temeiul art. 71 alin. (1) teza a II-a raportat la art. 38 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2014, 
judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva societății debitoare Antonia Line 
Tour SRL, cu sediul social în sat Bradu, comuna Bradu, str. Principală, nr. 475, et. l, camera 1, județul Argeș, având 
CUI 37698655, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/1302/2017. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Antonia Line Tour SRL, respectiv dizolvarea debitorului.  
Prin Încheierea de ședință din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
277/1259/2021, judecătorul-sindic a dispus: „În temeiul art. 45 alin 1 lit. e, art. 57 alin. (7) rap. la art. 63 din Legea nr. 
85/2014 dispune înlocuirea lichidatorului judiciar provizoriu Art Pro Insolv SPRL, cu lichidatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, desemnat de adunarea creditorilor din data de 04.01.2022, conform procesului-verbal al adunării 
creditorilor nr. 17/04.01.2022, publicat în BPI nr. 1158/20.01.2022. Numește lichidator judiciar definitiv societatea 
profesională Consultant Insolvență SPRL [...].”  
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Neacșu E. Somația nr. 
811/23.02.2022, transmisă prin e-mail la adresa antonia_line@yahoo.com, cât și la adresa de domiciliu, prin care a 
solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate 
în averea debitorului Antonia Line Tour 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 Antonia Line Tour SRL. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021 (depusă la dosarul cauzei), la data de 30.09.2021 
debitorul Anotinia Line Tour SRL înregistrează următoarele active: 
- mijloace de transport – 136.647,67 lei; 
- alte creanțe imobilizate – 52.182,85 lei; 
- decontări din operațiuni în curs de clarificare – 343.000,00 lei; 
- numerar în valută în casierie – 8.130,65 lei; 
- numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Antonia Line Tour 
SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și 
penale.”. (dovezi depuse la dosarul) 
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul statutar dna Neacșu E. 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 Antonia Line Tour SRL. 
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În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat 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 Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în 
sensul că nu 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 Antonia Line Tour SRL anterior datei de 02.11.2021 – 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 Antonia Line Tour SRL a fost înfiinţată în anul 2017, atribuindu-se codul unic de înregistrare 37698655 şi 
înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/302/2017. Sediul social al 
debitorului: Sat Bradu, Comuna Bradu, str. Principală, nr. 475, camera 1, etaj 1, jud. Argeș, conform contractului de 
comodat din data de 30.05.2017, cu o durată de 15 ani, până la data de 30.05.2032. 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Capitalul social al societății debitoare Antonia Line Tour SRL este în valoare totală de 45.2022 lei, integral vărsat, de 
tip autohton. 
Structura capitalului social al Antonia Line Tour SRL este prezentată astfel: 
• Neacșu E., în calitate de asociat, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 45.200 lei (4.520 părți sociale), 
integral vărsat, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%; 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 760192/18.10.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului 
(depusă la dosarul cauzei), administratorul societății debitoare Antonia Line Tour SRL este dna Neacșu E., avand puteri 
depline de reprezentare si administrare a societatii, cu o durată a mandatului nelimitată, data numirii 30.05.2017.  
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 Antonia Line Tour SRL 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2317/4.VII.2017 - Extras al Rezolutiei nr. 
9790/06.06.2017, în baza cererii nr. 30534 din data de 31.05.2017 si a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea 
societatii:  
- denumire si forma juridica: Antonia Line Tour - S.R.L.;  
- cod unic de inregistrare: 37698655;  
- numar de ordine in Registrul Comertului: J3/130212017;  
- sediul social: satul Bradu, comuna Bradu, Strada Principala nr. 475, camera nr. 1, etaj 1, judetul Arges;  
- 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 lei, integral varsat, total parti sociale: 20 a cate 10 lei fiecare;  
- fondator: Neacsu E.;  
- administrator: Neacsu E., puteri conferite: depline;  
- durata de functionare: nedeterminata. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1750/22.IV.2019 – prin Hotararea nr. 2 din 
data de 25 martie 2019, asociatul unic Neacsu E., in calitate de asociat unic, astazi, 25.03.2019, a hotarat:  
- Majorarea capitalului social total subscris si varsat in numerar in valoare totala de 200 lei/RON cu inca 45.000 
lei/RON, numerar (Majorarea capitalului social cu aceasta suma se face din contul sintetic 455-asociaticonturi curente, 
respectiv 4551-cont analitic-Neacsu E.);  
Aceasta valoare de majorare este propusa in urma expertizei contabile efectuata de catre expert CECCAR, Baluta A. A., 
carnet nr. 36395/vizat 2019 si acte contabile, balanta, contracte imprumut, fisa analitica;  
- Renumerotarea partilor sociale;  
- Se redacteaza un nou act constitutiv corespunzator noilor modificari, toate celelalte prevederi statutare ramanand 
nemodificate;  
Urmare celor hotarate, capitalul social total subscris si varsat in numerar in valoare totala de 45.200 RON se divide in 
4.520 parti sociale, numerotate de la 1 la 4.520, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei/RON si detinute in totalitate de 
catre asociatul unic, Neacsu E. a carei participare la profit si pierdere este de 100%. 
II. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare  
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În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate pe baza înscrisurilor 
depuse la dosarul cauzei, documentele financiar-contabile ale debitorului Antonia Line Tour SRL puse la dispoziție de 
către fostul lichidator judiciar provizoriu, respectiv datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Referitor la neținerea contabilității societății Antonia Line Tour SRL de către administratorul Neacșu E. în conformitate 
cu normele legale: 
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
contribuabilului Antonia Line Tour SRL a fost anulată la data de 01.02.2021. 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)  
Conform dispozitiilor Art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „(11) Organele fiscale 
competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol: d) dacă nu a depus 
niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna 
calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada 
fiscală trimestrul calendaristic, dar nu este în situația prevăzută la lit. a) ori b), din prima zi a lunii următoare celei în 
care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă în prima situație și, respectiv, din prima zi a 
lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situație;.” 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ultimele situații financiare anuale depuse la 
organul fiscal de către administratorul dna Neacșu E. sunt cele încheiate la data de 31.12.2018.  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații la organul fiscal 
– 24.06.2021.  
Administratorul dna Neacșu E. nu a întocmit și nu a depus la organul fiscal Situațiile financiare anuale ale societății 
Antonia Line Tour SRL aferente perioadei 2019-2020. 
Cu privire la obligația admnistratorului dna Neacșu E. de a ține contabilitatea societății debitoare Antonia Line Tour 
SRL, menționăm următoarele: 
- Art. 73 alin. (1) lit. c) și e) din Legea societăților nr. 31/1990 modificată, prevede „(1) Administratorii sunt solidar 
răspunzători față de societate pentru: […] c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; […] e) stricta 
îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”. 
- Art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, 
regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au 
obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.” 
- Art. 2 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, 
evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor 
obținute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1.  
În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și 
păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea 
desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii 
financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.” 
- Art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „ (1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității 
la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, […] 
- Art. 21 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-
inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor 
elaborate de Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-
contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015.” 
- Art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în 
momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 
Prin urmare, administratorul dna Neacșu E. are obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea societăţii debitoare 
Antonia Line Tour SRL, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
Referitor la nepredarea de către administratorul Neacșu E. a documentelor financiar-contabile ale societății debitoare 
către lichidatorul judiciar: 
Conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligația de a pune la dispoziția 
administratorului judiciar/lichidatorului 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.” 
Prin urmare, conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul societății debitoare Antonia Line 
Tour SRL dna Neacșu E. are obligaţia de a preda lichidatorului judiciar toate documentele financiar-contabile ale 
debitoarei. 
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Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Neacșu E. Somația nr. 
811/23.02.2022, transmisă prin e-mail la adresa antonia_line@yahoo.com, cât și la adresa de domiciliu, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39859048723, prin care a solicitat următoarele: „[...] vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile 
obligatorii ale debitorului Antonia Line Tour SRL. [...] Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării 
bunurilor existente în averea debitorului Antonia Line Tour SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, 
sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul statutar dna Neacșu E. nu a predat arhiva contabilă și 
registrele contabile ale debitorului Antonia Line Tour SRL. 
Referitor la apariția stării de insolvență a societății debitoare: 
În perioada 2017-2018 debitorul Antonia Line Tour SRL înregistrează următoarea situație financiară (conform ultimelor 
situații financiare anuale depuse la organul fiscal): 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate 0 lei 183,923 lei 
Total active circulante, din care: 349 lei 704,694 lei 
- stocuri 30 lei 14,909 lei 
- creanţe 0 lei 670,050 lei 
- casa şi conturi la bănci 319 lei 19,735 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 
Total Activ 349 lei 888,617 lei 
Total capitaluri proprii -19,031 lei 54,578 lei 
Total datorii 19,380 lei 834,039 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 349 lei 888,617 lei 

Conform indicatorilor financiari publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, societatea Antonia Line Tour SRL 
(administrată de dna Neacșu E.) se afla deja la data de 31.12.2018 în stare de insolvență iminentă, înregistrând 
disponibilități bănești în valoare de 19.735 lei, în condițiile în care datoriile societății erau în valoare de 834.039 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;” 
Menționăm faptul că, administratorul dna Neacșu E. a depus cererea de deschidere a procedurii simplificate a 
insolvenței debitorului Antonia Line Tour SRL la data de 28.10.2021. 
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”. 
Prin continuarea activităţii economice, folosind resursele materiale şi financiare ale debitoarei, în interesul personal, 
fostul administrator dna Neacșu E. a determinat nu doar incapacitatea de plată a datoriilor debitoarei Antonia Line Tour 
SRL, ci şi apariţia unor datorii suplimentare sub formă de majorări şi penalităţi de întârziere. 
Referitor la mijloacele de transport existente în patrimoniul și gestiunea societății debitoare: 
Din cuprinsul unicului raport de activitate publicat în BPI - Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuțiilor in condițiile art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedura insolventei pentru debitorul S.C. Antonia 
Line Tour S.R.L, nr. 2995/14.12.2021, publicat în BPI nr. 21272/15.12.2021, se reține: „Urmare răspunsurilor primite 
de la instituțiile statului reiese faptul că debitoarea figurează în evidențele acestora cu următoarele bunuri mobile: 
-Autoutilitara Mercedes Benz serie șasiu WDB9061351N711215 
-Autoturism BW 750D XDRTVE serie șasiu WBAYB81080D247265, așa cum reiese din adresele nr. 27778/22..2021 
emisă de Primăria Bradu, precum și din adresa nr. 3996152/13.2021 emisă de D.R.P.C.I.V.” 
Subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere a bunurilor din averea debitorului Antonia 
Line Tour SRL întocmit de către fostul lichidator judiciar provizoriu Art Pro Insolv SPRL. 
De asemenea, menționăm faptul că, până în prezent, fostul lichidator judiciar provizoriu Art Pro Insolv SRL nu a predat 
gestiunea debitorului lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL, respectiv nu a comunicat actele de 
procedură solicitate. 
În vederea identificării bunurilor aflate în prezent în averea debitorului, cât și a bunurilor valorificate de debitor prin 
administratorul Neacșu E. înainte de deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, lichidatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 812/23.02.2022 către Primăria Comunei Bradu, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Antonia Line Tour SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2022 în evidențele fiscale ale Primăriei 
Comunei Bradu cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 5094/30.11.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Argeș, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Antonia Line Tour SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2022 în evidențele SPC-Regim 
Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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Conform Adresei nr. 5564/07.03.2022 emisă de Primăria Bradu, societatea Antonia Line Tour SRL figurează în 
evidențele fiscale ale primăriei cu următoarele mijloace de transport pentru care datorează taxe și impozite în sumă 
totală de 9.052 lei: 
- autoutilitară, serie șasiu WDB9061351N711215, capacitate cilindrică 2143 cmc; 
- autoturism, serie șasiu WBAYB81080D247265, capacitate cilindrică 2993 cmc. 
Conform Acordului de cesiune a Contractului de leasing financiar nr. 102035 încheiat la data de 17.09.2019, societatea 
Antonia Line Tour SRL a cesionat de la utilizatorul-cedent Alexa Cargo Tour SRL, dreptul de folosință a mijlocului de 
transport – autovehicul marca BMW, model Seria 7, serie șasiu WBAYB1080D247265, serie motor 90200595, nr. de 
înmatriculare B-902-ANT. 
Conform facturii fiscale nr. 43 din data de 11.09.2018 emisă de Trucking Dan Radu Logistic SRL, societatea Antonia 
Line Tour SRL a achiziționat autoturismul marca Mercedes-Benz Sprinter, an fabricație 2017, serie șasiu 
WDB9061351N711215, la prețul de 9.100,00 EURO (inclusiv TVA), respectiv 7.647,06 EURO (exclusiv TVA). 
Conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 67/227688/03.11.2021 întocmit de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș (depus la dosarul cauzei), având în vedere neachitarea obligațiilor fiscale datorate 
de Antonia Line Tour SRL în valoare de 186.235 lei, executorul fiscal din cadrul A.J.F.P. Argeș a procedat la aplicarea 
sechestrului asupra bunului mobil din averea debitorului Antonia Line Tour SRL – autoutilitară marca Mercedes-Benz 
Sprinter, serie șasiu WDB9061351N711215, serie CIV L735117, an fabricație 2017, număr de înmatriculare AG-27-
ANT, în valoare de 80.000,00 lei, lăsat în custodia administratorului dna Neacșu E..  
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Idea Leasing IFN SA și Idea Broker de Asigurare SRL, societatea 
Antonia Line Tour SRL datorează suma de 48.722,54 lei în baza contractului de leasing financiar nr. 102035 din data de 
17.09.2019, având ca obiect dreptul de folosință asupra autoturismului marca BMW Seria 7, serie șasiu 
WBAYB1080D247265, nr. de înmatriculare B-902-ANT. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Neacșu E. Somația nr. 
811/23.02.2022, transmisă prin e-mail la adresa antonia_line@yahoo.com, cât și la adresa de domiciliu, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39859048723, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să 
predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Antonia Line Tour 
SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. [...] Conform balanței de verificare 
aferentă lunii septembrie 2021 (depusă la dosarul cauzei), la data de 30.09.2021 debitorul Anotinia Line Tour SRL 
înregistrează următoarele active: 
- mijloace de transport – 136.647,67 lei; 
- alte creanțe imobilizate – 52.182,85 lei; 
- decontări din operațiuni în curs de clarificare – 343.000,00 lei; 
- numerar în valută în casierie – 8.130,65 lei; 
- numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Antonia Line Tour 
SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și 
penale.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, administratorul statutar dna Neacșu E. nu a predat bunurile din averea debitorului în vederea 
inventarierii acestora. 
Referitor la mijloacele de transport din averea societății debitoare valorificate de către administrator la prețuri derizorii 
Administratorul statutar Neacșu E. a vândut următoarele mijloace de transport din averea societății debitoare Antonia 
Line Tour SRL: 
• autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-NMA, serie șasiu 
WBAJC310X0G871794 
Conform facturii fiscale seria TDS nr. 0003675 din data de 20.09.2019 emisă de societatea Truck Diesel Service SRL, 
societatea Antonia Line Tour SRL a achiziționat de la societatea Truck Diesel Service SRL bunul mobil – autoturism 
marca BMW 520D, serie șasiu WBAJC310X0G871794, an fabricație 2017, la prețul de 25.210,08 EURO (exclusiv 
TVA), respectiv 30.000,00 EURO (inclusiv TVA), echivalent a 144.459,00 lei (la cursul BNR de 4,8153 lei/euro din 
data de 20.09.2019).  
Conform facturii fiscale seria ATM nr. 000004 din data de 10.06.2020 emisă de societatea Antonia Line Tour SRL, 
societatea Antonia Line Tour SRL prin administrator Neacșu E. în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică 
Fediuc M. C. în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Antonia Line Tour SRL – autoturism M1, marca BMW, 
seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794, la prețul de 2.100,84 
EURO (exclusiv TVA), respectiv 2.500,00 EURO (inclusiv TVA), echivalent a 12.094,25 lei (la cursul BNR de 4,8377 
lei/euro).  
Până în prezent, administratorul societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. nu a comunicat 
lichidatorului judiciar documentul justificativ al încasării de către Antonia Line Tour SRL în calitate de vânzător a 
contravalorii bunului mobil - autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-NMA, 
serie șasiu WBAJC310X0G871794, de 2.100,84 EURO (exclusiv TVA), respectiv 2.500,00 EURO (inclusiv TVA). 
Mai mult decât atât apreciem că bunul mobil - autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare 
AG-50-NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794, a fost vândut la un preț derizoriu, cu mult diminuat prin raportare la 
prețul de achiziție al acestui bun – de 25.210,08 EURO (exclusiv TVA), respectiv 30.000,00 EURO (inclusiv TVA). 
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Menționăm faptul că, deși în cuprinsul Facturii fiscale seria ATM nr. 000004 din data de 10.06.2020, administratorul 
societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. a menționat „motor defect”, nu a fost întocmit un raport de 
inspecție tehnică în baza căruia să fie justificată vânzarea autoturismului la acest preț cu mult diminuat prin raportare la 
prețurile practicate pe piață pentru această marcă de autoturismul și având același an de fabricație. 
În prezent, valoarea de piață a bunului mobil autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, an fabricație 2017, este 
de aprox. 24.000 EURO exclusiv TVA. 
• autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, serie șasiu WDD1173521N278715 
Conform Contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat în data de 31.10.2018 (înregistrat la 
organul fiscal local – Primăria Bradu sub nr. 33981/01.11.2018), la data de 31.10.2018 societatea Antonia Line Tour 
SRL prin administrator Neacșu E. a achiziționat de la persoana fizică Dumitru I. V., mijlocul de transport – autoturism 
marca Mercedes-Benz, tipul CLA45 AMG, număr de identificare WDD1173521N278715, capacitate cilindrică 1991 
cm³, an fabricație 2016, numărul cărții de identitate a vehiculului M617587, la prețul de 32.500 EURO.   
Conform facturii fiscale seria ATM nr. 000003 din data de 28.04.2020 emisă de societatea Antonia Line Tour SRL, 
Antonia Line Tour SRL prin administrator Neacșu E. în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Enache 
C. D. în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Antonia Line Tour SRL – autoturism M1, marca Mercedes-
Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, serie șasiu WDD1173521N278715, la prețul de 3.361,34 EURO (exclusiv TVA), 
respectiv 4.000,00 EURO (inclusiv TVA).  
Până în prezent, administratorul societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. nu a comunicat 
lichidatorului judiciar documentul justificativ al încasării de către Antonia Line Tour SRL în calitate de vânzător a 
contravalorii bunului mobil - autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, serie șasiu 
WDD1173521N278715, an fabricație 2016, de 3.361,34 EURO (exclusiv TVA), respectiv 4.000,00 EURO (inclusiv 
TVA). 
Mai mult decât atât apreciem că bunul mobil - autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, 
serie șasiu WDD1173521N278715, an fabricație 2016, a fost vândut la un preț derizoriu, cu mult diminuat prin 
raportare la prețul de achiziție al acestui bun – de 32.500 EURO. 
Menționăm faptul că, deși în cuprinsul Facturii fiscale seria ATM nr. 000003 din data de 28.04.2020, administratorul 
societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. a menționat „motor și cutie defecte”, nu a fost întocmit un 
raport de inspecție tehnică în baza căruia să fie justificată vânzarea autoturismului la acest preț cu mult diminuat prin 
raportare la prețurile practicate pe piață pentru această marcă de autoturismul și având același an de fabricație. 
În prezent, valoarea de piață a bunului mobil autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, an 
fabricație 2016, este de aprox. 32.900 EURO exclusiv TVA. 
• motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie șasiu WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017 
Conform facturii fiscale seria ATM nr. 000002 din data de 17.03.2020 emisă de societatea Antonia Line Tour SRL, 
Antonia Line Tour SRL prin administrator Neacșu E. în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Stoica L. 
M. în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Antonia Line Tour SRL – motociclu L3E, marca BMW, S1000 
RR, serie șasiu WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017, la prețul de 1.680,67 EURO (exclusiv TVA), respectiv 
2.000,00 EURO (inclusiv TVA). 
Administratorul Neacșu E. nu a comunicat lichidatorului judiciar documentul justificativ al încasării de către Antonia 
Line Tour SRL în calitate de vânzător a contravalorii bunului mobil - motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie 
șasiu WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017, de 1.680,67 EURO (exclusiv TVA), respectiv 2.000,00 EURO 
(inclusiv TVA). 
Mai mult decât atât apreciem că bunul mobil - motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie șasiu 
WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017, a fost vândut la un preț derizoriu, cu mult diminuat prin raportare la 
valoarea de piață actuală. 
În prezent, valoarea de piață a bunului mobil motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, an fabricație 2017, este de aprox. 
14.500 EURO exclusiv TVA. 
Menționăm faptul că, deși în cuprinsul Facturii fiscale seria ATM nr. 000002 din data de 17.03.2020, administratorul 
societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. a menționat „motor defect”, nu a fost întocmit un raport de 
inspecție tehnică în baza căruia să fie justificată vânzarea autoturismului la acest preț cu mult diminuat prin raportare la 
prețurile practicate pe piață pentru această marcă de autoturismul și având același an de fabricație. 
• autotractor marca Mercedes-Benz 934.06/A24CPI/ACTROS 1844 LSNRI, nr. de omologare BJME141Y11U91RE, an 
fabricație 2011, nr. de identificare WDB9340621L604317 
Conform facturii fiscale seria ATM nr. 000001 din data de 02.09.2019 emisă de societatea Antonia Line Tour SRL, 
Antonia Line Tour SRL prin administrator Neacșu E. în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Dutu E. 
în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Antonia Line Tour SRL - autotractor marca Mercedes-Benz 
934.06/A24CPI/ACTROS 1844 LSNRI, nr. de omologare BJME141Y11U91RE, an fabricație 2011, nr. de identificare 
WDB9340621L604317, la prețul de 840,34 EURO (exclusiv TVA), respectiv 1.000,00 EURO (inclusiv TVA). 
Referitor la activele existente în averea societății debitoare: 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021 (depusă la dosarul cauzei, anexată cererii de deschidere a 
procedurii isolvenței formulată de debitor), la data de 30.09.2021 debitorul Anotinia Line Tour SRL înregistrează 
următoarele active: 
- mijloace de transport – 136.647,67 lei; 
- alte creanțe imobilizate – 52.182,85 lei; 
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- decontări din operațiuni în curs de clarificare – 343.000,00 lei; 
- disponibilități bănești în valută în conturi bancare – 1.121,66 lei; 
- numerar în valută în casierie – 8.130,65 lei; 
- numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
Referitor la restituirea creditării de către asociatul unic și administratorul Neacșu E. în luna precedentă încetării plăților 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021, în cursul lunii septembrie 2021 administratorul Neacșu 
E. a retras disponibilități bănești din casieria societății în valoare de 210.339,07 lei sub formă de restituiri de creditări.  
La data de 30.09.2021, debitorul Antonia Line Tour SRL nu mai înregistrează sume datorate asociatului unic dna 
Neacșu E.. 
De asemenea, în cursul lunii septembrie 2021, administratorul Neacșu E. a înregistrat sume din operațiuni în curs de 
decontare în valoare de 343.000,00 lei – de încasat. 
Până în prezent, administratorul dna Neacșu E. nu a comunicat lichidatorului judiciar niciun document justificativ cu 
privire la aceste operațiuni în curs de decontare în valoare de 343.000,00 lei, respectiv dacă au fost efectuate în interesul 
social al debitorului Antonia Line Tour SRL. 
Referitor la vânzarea de către administratorul Neacșu E. a bunurilor din averea debitorului în perioada 01.01.2021-
31.08.2021 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021, la data de 01.01.2021 debitorul înregistrează mijloace de 
transport în patrimoniu în valoare totală de 486.097,63 lei.  
În perioada 01.01.2021-31.08.2021 administratorul Neacșu E. a vândut echipamente tehnologice în valoare de 3.865,54 
lei, mijloace de transport în valoare de 349.449,96 lei și mobilier, aparatură în valoare de 17.950,00  lei, înregistrând 
venituri din vânzarea autovehiculelor în valoare de 12.287,39 lei (exclusiv TVA) și cheltuieli cu vânzarea activelor 
imobilizate neamortizate de 172.894,34 lei. 
Referitor la retragerea de către administratorul Neacșu E. a disponibilităților bănești din averea debitorului  
Menționăm faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, administratorul Neacșu E. a încasat numerar în casieria societății 
debitoare în valoare de 28.800 lei (încasare creanțe-clienți) și a retras din casieria debitorului numerar în sumă totală de 
553.339,07 lei.  (conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021 
Conform Fișei contului 5121 Conturi la banca în lei, la data de 31.08.2021 debitorul Antonia Line Tour SRL 
înregistrează disponibilități bănești în conturi bancare în sumă de 12.185,42 lei. 
Conform Registrului de casă aferent perioadei 01.03.2021-31.10.2021, la data de 26.09.2021 debitorul înregistrează 
numerar în casierie în valoare de 577.051,28 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021, la data de 30.09.2021, societatea înregistrează 
disponibilități bănești astfel: 
- numerar în valută în casierie – 8.130,65 lei; 
- numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
Conform înscrisurilor anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către debitor, Antonia Line 
Tour SRL deține conturi bancare la băncile: ING Bank SA și BRD Sucursala Pitești. 
În vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 814/23.02.2022 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Antonia Line Tour SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv 
comunicarea datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Antonia Line Tour SRL de la 
data deschiderii contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, 
respectiv persoanele care dețin dreptul de semnătură. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 125427/23.02.2022 emisă de BRD Groupe Societe Generale SA, societatea Antonia Line Tour 
SRL deține următoarele conturi bancare: 
- un cont curent nr. R085BRDE030SV80412130300, cu sold 0.00 RON, deschis la Agenția Razboieni. Acest cont 
figurează cu o datorie de 724.00 RON. 
- un cont curent nr. R042BRDE030SV80412990300 , cu sold negativ - 26.53 EUR deschis la Agenția Razboieni. 
Conform Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Antonia Line Tour SRL nr. 
3111/27.12.2021 publicat în BPI nr. 21982/29.12.2021, masa credală a debitorului este în valoare totală de 251.562,54 
lei reprezentând: creanța creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș în valoare de 196.757,00 lei; 
creanța creditorului Comuna Bradu în valoare de 6.083,00 lei și creanța creditorului Idea Leasing IFN SA în valoare de 
48.722,54 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: 
• sustragerea de către administratorul dna Neacșu E. (având calitatea de custodie) a mijlocului din averea debitorului 
Antonia Line Tour SRL, aflat sub sechestrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș în valoare totală de 
80.000,00 lei reprezentând: autoutilitară marca Mercedes-Benz Sprinter, serie șasiu WDB9061351N711215, serie CIV 
L735117, an fabricație 2017, număr de înmatriculare AG-27-ANT; 
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• sustragerea de către administratorul dna Neacșu E. (având calitatea de utilizator) a mijlocului din averea debitorului 
Antonia Line Tour SRL: autovehicul marca BMW, model Seria 7, serie șasiu WBAYB1080D247265, serie motor 
90200595, nr. de înmatriculare B-902-ANT; 
• retragerea disponibilităților bănești din casieria societății debitoare de către administratorul dna Neacșu E. în valoare 
de 210.339,07 lei sub formă de restituiri de creditări în luna septembrie 2021 – în luna precedentă încetării plăților; 
• retragerea disponibilităților bănești din casieria societății debitoare de către administratorul dna Neacșu E. în valoare 
de 343.000,00 lei, prin înregistrarea nejustificată a unor sume din operațiuni în curs de decontare de încasat; 
• sustragerea de către administratorul dna Neacșu E. a activelor din averea debitorului de la urmărirea creditorilor: 
echipamente tehnologice în valoare de 3.865,54 lei, mijloace de transport în valoare de 349.449,96 lei și mobilier, 
aparatură în valoare de 17.950,00  lei, în perioada 01.01.2021-31.08.2021, societatea debitoare înregistrând venituri din 
vânzarea autovehiculelor în valoare de 12.287,39 lei (exclusiv TVA) și cheltuieli cu vânzarea activelor imobilizate 
neamortizate de 172.894,34 lei; 
• utilizarea în interesul personal al administratorului dna Neacșu E. a activelor din averea debitorului Antonia Line Tour 
SRL existente la data de 30.09.2021: mijloace de transport – 136.647,67 lei; alte creanțe imobilizate – 52.182,85 lei; 
decontări din operațiuni în curs de clarificare – 343.000,00 lei; disponibilități bănești în valută în conturi bancare – 
1.121,66 lei; numerar în valută în casierie – 8.130,65 lei; numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
• sustragerea de către administratorul dna Neacșu E. a activelor din averea debitorului de la urmărirea creditorilor: 
autotractor marca Mercedes-Benz 934.06/A24CPI/ACTROS 1844 LSNRI, nr. de omologare BJME141Y11U91RE, an 
fabricație 2011, nr. de identificare WDB9340621L604317; motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie șasiu 
WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017; autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, 
serie șasiu WDD1173521N278715; autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-
NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794, prin valorificarea acestora la prețuri derizorii, cu mult diminuate prin 
raportare la prețul de achiziție, respectiv la valoarea de piață actuală a acestora; 
• continuarea activității economice a debitorului Antonia Line Tour SRL care ducea în mod vădit la starea de încetare 
de plăți, de către administratorul dna Neacșu E.;  
• nepredarea de către administratorul dna Neacșu E. a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea Antonia Line Tour SRL; 
• neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către administratorul dna Neacșu E. a prilejuit pierderea de 
informaţii contabile, respectiv 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; 
• introducerea tardivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței de către administratorul dna Neacșu E., 
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 Neacșu E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 85/2014. 
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-  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. 
- 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 Neacșu E. 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 Neacșu E. 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 dna Neacșu E. 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 
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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, 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.  


