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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2773 Din data de 06.07.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 812/85/2021; Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal; Judecător-sindic: Adina Mihaela Lucuța. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sibiu, Str. Ocnei, nr. 33, cod poștal 550188, jud. Sibiu. 
3.1. Debitor: Exard SRL, cod de identificare fiscală: RO 797161; Sediul social: Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19A, ap. 2, jud. 
Sibiu; Număr de ordine în registrul comerţului J32/690/1991. 
3.2. Administrator special: Fleșeriu M.. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Exard SRL, conform 
Încheierii de ședință din data de 15.12.2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Supliment la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Exard SRL, 
întocmit conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Exard SRL, în anexă, în număr de 17 
(șaptesprezece) file. 

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

debitorului Exard SRL, întocmit conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 812/85/2021; Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Judecător-sindic: Adina Mihaela Lucuța 
Temei juridic art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Exard SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administrator judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prin Sentința civilă nr. 239/2021 din data de 16.06.2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Exard SRL, cu sediul social în Cisnădie, str. 
Uzinei, nr. 19A, ap. 2, jud. Sibiu, având CUI RO 797161, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Sibiu sub nr. J32/690/1991. În temeiul art. 73 raportat la art. 45 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 57 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic a desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Insolv Consult 
IPURL. 
Din cuprinsul Raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar 
provizoriu, publicat în BPI nr. 13333/06.08.2021, se rețin următoarele aspecte: 
„Analizând aceasta situație, a șederii bruște a datoriilor dar și a activelor, am constatat urmatorele fapte. 
1. Debitoarea a vândut toate spatiile pe care le avea în proprieatea și isi desfasura activitatea de producție. Contract de 
vanzare cumpărare 375/05.06.2020 cumpărător Inox Metal SSR SRL - valoare vanzare 1.516.635,72 lei 
2. Debitoare în data de 20.12.2019 cu factura EX-1940 a vândut majoritatea utilajelor de producție la același 
comparator Inox Metal SSR SRL - valoare vanzare 736.138,90 lei. 
3. După cumpărarea spatiilor de producție și a utilajele, cumpărătorul a preluat și angajatii debitoarei, continuând 
aceeași activitate pe care o desfasura debitaorea și cu aceeași clienti. 
Constatam, astfel, ca s-au înstrăinat bunuri, către un singur creditor, în suma de 2.252.773 lei. 
Administratorul judiciar provizoriu, concluzionează ca debitorul a pierdut orice sansa de reorganizare odata cu vanzarea 
spatiilor și utilajelor, iar forța de munca a migrat tot datorita acestor fapte. 
Opinia noastra este ca trebuie analizata vanzarea și sub aspectul corectitudinii stabilirii preturilor de vanzare, raportate 
la evaluarea bunurilor la data vanzarii, pe langa faptul ca aceasta vanzare poate fi interpretata ca s-a făcut în detrimental 
intereselor celorlalți creditori”. 
Prin Încheierea de ședință din data de 15.12.2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator judiciar al 
debitorului Exard SRL pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL, 
Conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Exard SRL nr. 2188/24.05.2022 
publicat în BPI nr. 9109/26.05.2022, masa credală este în valoare totală de 1.606.309,82 lei, reprezentând: 
- creanța creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu în valoare totală de 2.560.269,00 lei (din care 
creanță garantată în valoare de 1,139,461.00 lei; 
- creanța creditorului Primăria Orașului Cisnădie în valoare de 6,762.92 lei; 
- creanța creditorului Water Jet Abrasive SRL în valoare de 31,377.33 lei; 
- creanța creditorului Casa Timm SRL în valoare de 148,544.84 lei; 
- creanța creditorului CEZ Vanzare SA în valoare de 25,891.02 lei; 
- creanța creditorului Linde Gaz Romania SRL în valoare de 24,141.10 lei; 
- creanța creditorului Proned Control SRL în valoare de 3,174.63 lei; 
- creanța creditorului TBI Leasing IFN SA în valoare de 223,360.25 lei; 
- creanța creditorului Terratrans Speditions SRL în valoare de 2,783.08 lei; 
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- creanța creditorului Raiffeisen Bank SA în valoare de 813.65 lei. 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 1892/05.05.2022 către administratorul Fleșeriu M., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39857012941 – plic restituit, cât și prin 
e-mail la adresele office@exard.ro, productie@exard.ro, prin care a solicitat: „Vă solicităm să predați administratorului 
judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Exard SRL, în vederea inventarierii 
acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. [...] De asemenea, vă solicităm să predați administratorului 
judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului Exard SRL. [...] 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Exard SRL și a 
documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. Vă 
solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. [...] 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Exard SRL, aveți obligația 
de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și documentele 
justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 alin. (2) din 
legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de către 
administratorul special”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere faptul că, fostul administrator nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, subscrisa a 
comunicat Somația nr. 2431/14.06.2022 către administratorul special Fleșeriu M., prin e-mail la adresele 
office@exard.ro, productie@exard.ro, prin care a solicitat: „Vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Exard SRL, în vederea inventarierii acestora conform 
disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. [...] Vă solicităm comunicați administratorului judiciar următoarele documente 
financiar-contabile ale debitorului Exard SRL: Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2021 – 
decembrie 2021; Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2022 – mai 2022; Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 
2019 – decembrie 2019; Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; Registru de casă aferent 
perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021; Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2022 – mai 2022; Balanțele de 
verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – 
decembrie 2020; Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021; Balanțele de verificare 
aferente perioadei ianuarie 2022 – mai 2022; Extras REVISAL privind contractele individuale de muncă care nu au fost 
denunțate la data deschiderii procedurii generale de insolvență; Fișa contului 4551 Acționari/asociați – conturi curente 
aferentă perioadei ianuarie 2019 – mai 2022; Fișa contului 457 Dividende de plătit – conturi curente aferentă perioadei 
ianuarie 2019 – mai 2022; Fișa contului 4111 Clienți aferentă perioadei ianuarie 2019 – mai 2022; Fișa contului 461 
Clienți aferentă perioadei ianuarie 2019 – mai 2022; Registrul imobilizărilor pentru perioada ianuarie 2019 – mai 2022; 
Fișele partener pentru clienții ale căror creanțe nu au fost încasate și toate documentele justificative aferente (facturi 
fiscale, contracte, etc.); Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în 
faliment; Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și 
compensările efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, 
precum și a datelor de identificare a cocontractanților; Documentele justificative privind utilizarea în interesul societății 
Exard SRL a disponibilităților bănești încasate urmare valorificării bunurilor imobile și a bunurilor mobile din averea 
societății Exard SRL (către Inox Metal SSR SRL și Bădilă I.). [...] Este important de precizat faptul că, în cazul 
nepredării bunurilor existente în averea debitorului Exard SRL și a documentelor contabile către administratorul 
judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. [...]”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar dl. Fleșeriu M. nu a predat predat 
administratorului judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului Exard SRL și nu a prezentat bunurile din 
averea debitorului în vedere inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
În elaborarea prezentului raport, administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a analizat informațiile publicate în 
Monitorul Oficial al României partea a IV-a, datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro privind debitorul Exard SRL, 
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. 
Prezentul raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, ordonanţe sau alte acte normative. Aceste 
interpretări nu constituie şi nici nu pot fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce priveşte 
legislaţia din România aplicabilă debitorului.  
În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către administratorul 
judiciar sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte 
activitatea desfășurată de societatea Exard SRL anterior datei de 16.06.2021 – data deschiderii procedurii generale de 
insolvenţă. 
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I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 
Societatea Exard SRL a fost înfiinţată în anul 1991, atribuindu-se codul unic de înregistrare 797161 şi înregistrată în 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/690/1991, atribuit în data de 17.06.1991.  
Sediul social al debitorului: Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Strada Uzinei, Nr. 19, Ap. 2, Judet Sibiu. 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 35124/18.05.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Sibiu, capitalul social al societății Exard SRL este în valoare de 48.000 lei, împărțit în 384 părți sociale, în 
valoare de 125 lei fiecare, vărsat de către asociatul unic: 
- Fleșeriu M., deținând un aport la capitalul social de 48.000 lei, reprezentând 384 părți sociale, respectiv cota de 
participare la beneficii și pierderi: 100,00%/100,00%. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 35124/18.05.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Sibiu, administratorul societății Exard SRL este dl. Fleșeriu M., data numirii 17.06.1991, durată mandat 
nelimitată, cu puteri conform actului constitutiv. 
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societății este „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor 
metalice” – cod CAEN 2511. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare Exard SRL 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1268/17.VII.2002, Fleșeriu M., și Fleseriu D., 
în calitate de asociați ai societății Comerciale Exard — S.R.L., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului 
al Județului Sibiu cu nr. J 32/690/1991, cu sediul în Sibiu, str. Gen. Vasile Milea nr. 31, județul Sibiu, au hotărât: – 
prelungirea duratei de funcționare la o perioadă nelimitată; – declararea domeniului principal de activitate: 281 – 
construcții metalice și a activității principale: 2811 – construcții metalice și părți componente. Prezentul act adițional 
modifică în mod corespunzător actele de constituire ale societății, anexându-se la acestea. Restul clauzelor rămân 
nemodificate. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3281/12.XII.2003, Fleșeriu M., și Bucur D., în 
calitate de asociați ai Societății Comerciale Exard — S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. General V. Milea nr. 31, județul 
Sibiu, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J32/690/1991, au hotărât următoarele:  
Art. 1. Majorarea capitalului social al societății cu suma de 23.000.000 lei, urmând ca societatea să aibă astfel un capital 
social de 25.000.000 lei.  
Art. 2. Totodată se va modifica valoarea unei părți sociale de la 100.000 lei la o valoare nominală de 1.250.000 lei. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3275/13.VI.2008, Hotărâre din data de 11 
decembrie 2007, a adunării generale a asociaților Societății Comerciale Exard - S.R.L, Fleșeriu M., și Fleșeriu E. E., în 
calitate de asociați în cadrul Societății Comerciale Exard - S.R.L, societate înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului Sibiu cu nr. J32/690/1991, cu sediul în Sibiu, bd. General Vasile Milea nr. 31, județul Sibiu, am hotărât cu 
unanimitate de voturi următoarele: - retragerea din cadrul societății a dnei Fleșeriu E. E. care cesionează o parte socială 
în valoare de 125 lei dlui Fleșeriu M.. Subsemnata Fleșeriu E. E. declar că cesionez o parte socială în valoare de 125 lei 
fiecare dlui Fleșeriu M., înțelegând prin aceasta retragerea mea din funcția de asociat din cadrul societății sus-
menționate, neavând nicio pretenție cu privire la patrimoniu și beneficiile viitoare ale societății. Subsemnatul Fleșeriu 
M. declar că primesc prin cesiune o parte socială în valoare de 125 lei fiecare de la dl Fleșeriu E. E., înțelegând prin 
aceasta să îmi asum calitatea de asociat unic, administrator și reprezentant în cadrul societății sus-menționate. Părțile 
sociale au fost cesionate la valoarea nominală înscrisă în registrul comerțului. Ca urmare a cesiunii, capitalul social total 
în valoare de 2.500 lei se divide într-un număr de 20 părți sociale în valoare de 125 lei fiecare deținute în totalitate de 
asociatul unic Fleșeriu M.. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3980/15.10.2012, Fleșeriu M., in calitate de 
asociat unic in cadrul S.C. Exard - S.R.L., societate inmatriculata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J32/690/1991, 
CUI 797161, cu sediul in mun. Sibiu, Gen. Vasile Milea nr. 31, judetul Sibiu, am hotarat urmatoarele: Completarea 
obiectului de activitate: 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala 2529 Productia de rezervoare, 
cisterne si containere metalice 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia 
pulberilor 2571 Fabricarea produselor de taiat 2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2573 Fabricarea uneltelor. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3634/30.VI.2014, Decizia nr. 
7257/16.01.2014 a asociatului unic al adunarii generale a asociatilor S.C. Exard - S.R.L. Sediul in localitatea Sibiu, jud. 
Sibiu, inregistrata in Registrul Comertului Sibiu sub J32/690/1991, Cod unic de inregistrare RO 797161 La Adunarea 
Generala a Asociatilor societatii comerciale Exard - S.R.L. cu sediul in localitatea Sibiu, bd. Vasile Milea nr. 31, jud. 
Sibiu, inregistrata in Registrul Comertului Sibiu sub J32/690/1991, avand cod unic de inregistrare RO 797161 a 
participat Fleșeriu M., in calitate de asociat unic, care a hotarat urmatoarele: Numirea in functia de administrator 
onorific a Dnei Bucur D.. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 7386/11.XII.2014, Decizie din data de 
23.09.2014 a asociatului unic al Societatii Exard - S.R.L., Fleșeriu M., asociat unic, detinand un numar de 20 parti 
sociale, reprezentand 100% capitalul social al societatii, decid: Art. 1. Mutarea sediului social din mun. Sibiu, str. Gen. 
Vasile Milea, nr, 31, judetul Sibiu in oras Cisnadie, Str. Uzinei nr. 19, ap. 2, judetul Sibiu, imobil identificat in CF nr. 
12.229 Cisnadie, nr. top. 3566/1/1/1/2/II. Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate. 
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Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1677/31.III.2015, Decizia nr. 7906 din 
15.12.2014 a adunarii generale a asociatilor S.C. Exard - S.R.L., sediul in localitatea Cisnadie, Strada Uzinei nr. 19, ap. 
2, judetul Sibiu, inregistrata in Registrul Comertului Sibiu sub J32/690/1991, cod unic de inregistrare 797161 La 
adunarea generala a asociatilor Societatii Comerciale Exard - S.R.L., cu sediul in Cisnadie, Strada Uzinei nr. 19, ap. 2, 
judetul Sibiu, a participat Fleșeriu M., in calitate de asociat unic, care a hotarat urmatoarele: Revocarea din functia de 
administrator a dnei Bucur D.. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2745/28.VII.2016, Hotarare din data de 27 
iunie 2016 a asociatului unic, Fleșeriu M., asociat unic al S.C. Exard - S.R.L., CUI 797161, cu sediul in Cisnadie, Str. 
Uzinei nr. 19. In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin 
actul constitutiv al societatii, hotaraste: 1. Majorarea capitalului social al societatii de la suma de 2.500 lei la: suma de 
48.000 lei, cu suma de 45.500 lei. 2. Majorarea se va opera din creditari ale asociatului unic, sumele sunt evidentiate in 
contul 4626 Creditori diversi - Fleșeriu M.. Ca urmare a majorarii, capitalul social al societatii in valoare de 48.000 lei 
se divide intr-un numar de 384 parti sociale a 125 lei fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic. 3. Radierea 
punctului de lucru de la adresa Cisnadie, Strada Podului nr. 10. 
II. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare  
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate pe baza înscrisurilor 
depuse la dosarul cauzei, respectiv datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - www.mfinante.ro,  
Cu privire la obligația administratorului dl. Fleșeriu M. de a ține contabilitatea societății debitoare Exard SRL 
Cu privire la obligația administratorul dl. Fleșeriu M. de a ține contabilitatea societății debitoare Exard 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 dl. Fleșeriu M. a avut obligația de a organiza și conduce contabilitatea societății debitoare 
Exard SRL începând cu data numirii în funcție (17.06.1991). 
Cu privire la obligația administratorului dl. Fleșeriu M. de a preda administratorului judiciar documentele financiar-
contabile ale societății debitoare Exard SRL: 
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 Exard SRL dl. 
Fleșeriu M. are obligaţia de a preda administratorului judiciar toate documentele financiar-contabile ale debitoarei. 
Menționăm faptul că, contrar dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 85/2014: „În termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1)”, 
debitorul prin administratorul Fleșeriu M. nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, respectiv: 
a) balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; 
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate; 
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c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință; 
d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 
g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității; 
l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora; 
m) dovada codului unic de înregistrare. 
Administratorul dl. Fleșeriu M. nu a predat administratorului judiciar registrele contabile obligatorii, situațiile financiare 
anuale, documentele justificative privind fiecare operațiune economică-financiară efectuată în perioada 2018-2021 în 
numele societății Exard SRL, contrar disp. Legii contabilităţii nr. 82/1991. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 20.11.2021.  
Conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991: „(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 
Referitor la neîntocmirea documentelor financiar-contabile justificative și nepredarea acestora către administratorului 
judiciar 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 35124/18.05.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Sibiu, activitatea principală desfășurată de către societatea Exard SRL este „Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice” – cod CAEN 2511.  
Administratorul dl. Fleșeriu M. nu a predat administratorului judiciar niciun document financiar-contabil justificativ cu 
privire la activitatea economică desfășurată în numele societății Exard SRL. 
Conform dispoziilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634 din 05.11.2015 privind documentele financiar-
contabile: 
„1. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (denumite în continuare entităţi), consemnează operaţiunile economico-financiare, în momentul 
efectuării lor, în documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate (în jurnale, fişe şi alte 
documente contabile, după caz). 
2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: 
- denumirea documentului; 
- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte 
documentul; 
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul); 
- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; 
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz; 
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare. 
3. În cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia 
în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi capitalul social, după caz. 
4. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. 
5. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. 
10. Documentele contabile (registre, jurnale, fişe, note etc.) care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în 
contabilitate a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin 
utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la: 
- denumirea entităţii; 
- data întocmirii documentului contabil; 
- felul, numărul şi data documentului justificativ; 
- sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate; 
- conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare; 
- semnătura persoanei responsabile cu întocmirea documentelor contabile. 
27. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu 
documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme. 
36. Entităţile au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi 
a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. 
Păstrarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile se face, 
după caz, la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile secundare, pe hârtie sau pe suport electronic”. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, extrase din ultimele situații financiare anuale 
depuse de către administratorul dl. Fleșeriu M. la organul fiscal (fără avizul administratorului judiciar), la data de 
31.12.2021, debitorul Exard SRL înregistra următoarele active: 
- active imobilizate – 235.038 lei; 
- stocuri – 195.266 lei; 
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- creanțe – 171.932 lei; 
- disponibilități bănești – 103.909 lei.  
Astfel, având în vedere nepredarea documentelor financiar-contabile, există prezumția că activele existente în averea 
debitorului la data de 31.12.2021: active imobilizate – 235.038 lei; stocuri – 195.266 lei; creanțe – 171.932 lei; 
disponibilități bănești – 103.909 lei, au fost utilizate în interesul personal al administratorului dl. Fleșeriu M.. 
Referitor la neîntocmirea registrelor contabile obligatorii și nepredarea acestora către administratorul judiciar 
Administratorul dl. Fleșeriu M. nu a predat administratorului judiciar Registrele contabile obligatorii ale societății 
debitoare Exard SRL. 
Conform disp. 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.” 
Astfel, prin neținerea contabilității în conformitate cu normele legale și prin nepredarea documentelor financiar-
contabile ale debitorului Exard SRL, administratorul Fleșeriu M. a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului. 
Prejudiciul cauzat de către administratorul dl. Fleșeriu M. constă în pasivul înscris în Tabelul definitiv actualizat de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului Exard SRL nr. 2188/24.05.2022 publicat în BPI nr. 9109/26.05.2022, în 
valoare de 1.606.309,82 lei. 
Legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs în cauză este vădită, având în vedere că ținerea unei 
contabilități fictive, nepredarea documente contabile administratorului judiciar, respectiv neţinerea contabilităţii 
conform normelor legale în vigoare de către administratorul dl. Fleșeriu M. este factorul care a provocat nu doar apariţia 
stării de insolvenţă a debitorului Exard SRL, ci şi prejudicierea creditorilor de la urmărirea încasării creanţelor. 
Conduita pasivă a administratorului dl. Fleșeriu M. în perioada ulterioară declanșării procedurii de insolvență certifică 
vinovăția acestuia și relevă comportamentul acestuia manifestat în sensul fraudării creditorilor societății debitoare, 
contrar principiului bunei credințe prevăzut de disp. art. 14  alin. (1) Cod Civil.  
Apreciem faptul că, în cauză sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. d) 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. În cazul 
nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de 
cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă”. 
Conform Deciziei nr. 14 din data de 27.06.2022 pronunțată în dosarul nr. 893/1/2022 de Înalta Curte de Casație și 
Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii: „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 
art. 169 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care pârâtul nu predă documentele contabile practicianului în 
insolvenţă, după prealabila notificare, se prezumă relativ întrunirea tuturor condiţiilor necesare atragerii răspunderii 
patrimoniale pentru fapta prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. d) din aceeași lege”.  
Referitor la apariția stării de insolvență a societății debitoare: 
În perioada 2016-2021 debitorul Exard SRL înregistrează următoarea situație financiară (conform ultimelor situații 
financiare anuale depuse la organul fiscal): 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
Total active imobilizate 3,026,253 lei 2,729,018 lei 2,431,917 lei 1,306,990 lei 68,035 lei 235,038 lei 
Total active circulante, din care: 2,027,735 lei 2,469,207 lei 2,447,842 lei 1,756,845 lei 1,045,889 lei 471,107 lei 
- stocuri 1,629,778 lei 2,136,370 lei 2,023,870 lei 1,408,061 lei 642,888 lei 195,266 lei 
- creanţe 354,922 lei 313,899 lei 328,140 lei 272,847 lei 251,637 lei 171,932 lei 
- casa şi conturi la bănci 43,035 lei 18,938 lei 95,832 lei 75,937 lei 151,364 lei 103,909 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 34,793 lei 15,280 lei 804 lei 35 lei 0 lei 0 lei 
Total activ 5,088,781 lei 5,213,505 lei 4,880,563 lei 3,063,870 lei 1,113,924 lei 706,145 lei 
Total capitaluri proprii 624,743 lei 631,335 lei 634,119 lei 60,013 lei -758,420 lei -1,163,349 lei 
Total datorii 4,464,038 lei 4,582,170 lei 4,246,444 lei 3,003,857 lei 1,872,344 lei 1,869,494 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 5,088,781 lei 5,213,505 lei 4,880,563 lei 3,063,870 lei 1,113,924 lei 706,145 lei 

 
Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Cifra de afaceri netă 4,590,975 lei 5,103,468 lei 4,246,363 lei 2,596,721 lei 1,391,850 lei 630,588 lei 
Venituri totale 4,924,765 lei 5,163,693 lei 4,034,265 lei 3,542,187 lei 2,968,567 lei 549,277 lei 
Cheltuieli totale 4,896,763 lei 5,139,968 lei 4,011,765 lei 4,114,040 lei 3,787,000 lei 954,206 lei 
Rezultatul brut al exerciţiului 28,002 lei 23,725 lei 22,500 lei -571,853 lei -818,433 lei -404,929 lei 
Rezultatul net al exerciţiului 6,566 lei 6,592 lei 2,782 lei -574,106 lei -818,433 lei -404,929 lei 

Conform indicatorilor financiari publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, societatea Exard SRL administrată 
de către dl. Fleșeriu M. se afla deja la data de 31.12.2016 în stare de insolvență iminentă, înregistrând disponibilități 
bănești în valoare de 43,035 lei, în condițiile în care datoriile societății erau în valoare de 4,464,038 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; 
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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, cererea de deschidere a procedurii insolvenței împotriva societății Exard SRL a fost formulată de 
către creditorul Casa Timm SRL, ci nu de către administratorul dl. Fleșeriu M.. 
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, 
administratorul dl. Fleșeriu M. a determinat nu doar incapacitatea de plată a obligațiilor fiscale ale debitorului Exard 
SRL, ci şi apariţia unor datorii suplimentare sub formă de majorări și penalități. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, 
administratorul dl. Fleșeriu M. nu a achitat obligațiile fiscale scadente începându cu data de 23.06.2015. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, extrase din ultimele situații financiare anuale 
depuse de către administratorul dl. Fleșeriu M. la organul fiscal (fără avizul administratorului judiciar), la data de 
31.12.2021, debitorul Exard SRL înregistra următoarele active: 
- active imobilizate – 235.038 lei; 
- stocuri – 195.266 lei; 
- creanțe – 171.932 lei; 
- disponibilități bănești – 103.909 lei.  
În vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 1926/09.05.2022 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 
Exard SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea datelor 
referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Exard 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 răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Exard SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Idea Bank SA; Eximbank SA; First Bank SA; Garanti Bank 
SA; Intesa Sanpaolo Bank SA; OTP Bank SA; Patria Bank; Porshe Financie Group Romania SA; Vista Bank 
(România) SA. 
Conform Adresei nr. 373029/13.05.2022 emisă de BRD Groupe Societe Generale SA, debitorul Exard SRL deține 
următoarele conturi bancare: R081BRDE330SV01940603300, sold 0.00 RON-cont curent deschis la Cisnadie (Sibiu), 
acest cont figurează cu o datorie din comisioane de 4.842,65 ron; R020BRDE330SV22530073300, sold 0.00 RON-cont 
current de salarii deschis la Cisnadie (Sibiu). (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Administratorul judiciar a procedat la analiza extraselor de cont comunicate de Banca Transilvania SA, identificând 
următoarele operațiuni efectuate de către administratorul Fleșeriu M. cu disponibilitățile bănești din averea debitorului 
Exard SRL: 

Data 
Sumă retrasă de către 

administratorul Fleșeriu M. Descriere operațiune 

23.11.2020 
10,000.0 lei 

plata conform contract restituire 
creditare firma Fleseriu D. 

 

Data 
Sumă retrasă de către 

administratorul Fleșeriu M. Descriere operațiune 

28.01.2021 1,300.0 lei Ridicare numerar 

02.02.2021 2,000.0 lei Ridicare numerar 

17.02.2021 1,800.0 lei Lichidare luna ianuarie 2021 

18.02.2021 2,000.0 lei Ridicare numerar 

08.03.2021 3,000.0 lei Ridicare numerar 

08.03.2021 3,000.0 lei Ridicare numerar 

20.03.2021 2,000.0 lei Ridicare numerar 

27.05.2021 11,633.0 lei Ridicare numerar 

02.06.2021 1,500.0 lei Ridicare numerar 
15.06.2021 1,470.0 lei Ridicare numerar 

 29,703.00 lei 

Total retrageri de disponibilități bănești 
efectuate de administratorul Fleșeriu M. 

în perioada 01.01.2021-15.06.2021 
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Menționăm faptul că, retragerile de disponibilități băneti de către administratorul Fleșeriu M. au fost efectuate după 
fiecare încasare de creanță de la societatea Inox Metal SSR SRL: 

Data 
Suma încasată de la Inox Metal 

SSR SRL Descriere 

29.03.2021 11,540.00 lei CVF 2341 

29.03.2021 4,240.00 lei CVF 2342 

30.03.2021 15,000.00 lei CVF 34 

30.03.2021 -15,000.00 lei plată către Inox Metal SSR SRL CVF 2020 

30.03.2021 -4,240.00 lei plată către Inox Metal SSR SRL CVF 2020 

30.03.2021 16,500.00 lei CVF 35 
30.03.2021 -16,500.00 lei plată către Inox Metal SSR SRL CVF 2020 

30.03.2021 22,250.00 lei CVF 36 

30.03.2021 -22,250.00 lei plată către Inox Metal SSR SRL CVF 2020 

30.03.2021 23,840.48 lei CVF 37 

30.03.2021 -23,840.48 lei plată către Inox Metal SSR SRL CVF 2021 

30.03.2021 16,677.00 lei CVF 38 

30.03.2021 -12,437.18 lei plată către Inox Metal SSR SRL CVF 2021 

30.03.2021 
-4,240.00 lei 

plată către Inox Metal SSR SRL Restituire incasare 
necuvenita 

12.04.2021 3,850.00 lei CVF 45 

27.05.2021 11,972.00 lei CVF 2355 

02.06.2021 3,164.20 lei CVF 2356 
14.06.2021 3,000.00 lei CVF 2356 

29.06.2021 3,164.20 lei CVF 2357 

13.07.2021 3,000.00 lei CVF 82 

30.07.2021 3,164.20 lei CVF 99 
12.08.2021 3,000.00 lei CVF 105 

26.06.2021 6,164.20 lei CVF 2359; 106 
21.09.2021 3,164.20 lei CVF 2360/15.09.2021 

19.10.2021 3,000.00 lei CVF 2360/15.09.2021 
29.10.2021 3,000.00 lei CVF 129 

13.12.2021 3,000.00 lei CVF 2362 

28.03.2022 2,500.00 lei CVF 2363 

  
66,682.82 lei 

Total disponibilități bănești încasate de la Inox 
Metal SSR SRL în contul bancar deținut de Exard 

SRL la Banca Transilvania SA 

De asemenea, administratorul judiciar a identificat și următoarele retrageri de disponibilități bănești efectuate de către 
dl. Fleșeriu M. în calitate de administrator special, fără avizul administratorului judiciar: 

Data 
Sumă retrasă de către 

administratorul Fleșeriu M. Descriere operațiune 
29.06.2021 1,500.00 lei Ridicare numerar 
22.07.2021 1,500.00 lei Lichidare și avans luna iunie 2021 

02.08.2021 1,500.00 lei Ridicare numerar 
13.08.2021 1,500.00 lei Lichidare și avans luna iulie 2021 

17.08.2021 2,000.00 lei Ridicare numerar 
26.08.2021 3,249.00 lei Lichidare și avans luna august 2021 

06.09.2021 1,500.00 lei Ridicare numerar 
22.09.2021 3,000.00 lei Lichidare și avans luna septembrie 2021 

05.10.2021 500.00 lei Ridicare numerar 
20.10.2021 3,000.00 lei Lichidare și avans luna octombrie 2021 
21.10.2021 300.00 lei Ridicare numerar 
05.11.2021 1,000.00 lei Ridicare numerar 

19.11.2021 1,000.00 lei Ridicare numerar 

25.11.2021 3,800.00 lei Ridicare numerar 

21.12.2021 1,320.00 lei Ridicare numerar 
28.03.2022 2,330.00 lei Ridicare numerar 

 
28,999.00 lei 

Total retrageri de disponibilități bănești efectuate 
de administratorul special Fleșeriu M. fără avizul 

administratorului judiciar 



9 
 

Conform Adresei nr. 4250/19.05.2022 emisă de Alpha Bank România SA, debitorul Exard SRL deține contul bancar 
cod IBAN RO59BUCU1061304256951RON (deschis la data de 24.02.2020), având soldul de 29,86 lei. (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. BCR3900000IK564/11.05.2022 emisă de Banca Comercială Română S.A., debitorul Exard SRL 
nu mai deține conturi active la BCR începând cu data de 05.11.2020. 
Conform Adresei nr. 118043/10.05.2022 emisă de Banca Românească SA, debitorul Exard SRL deține conturi curente 
deschise la Banca Românească, Sucursala Sibiu:  Cont curent - RO 11BRMA0999100084645979 – RON; Cont curent - 
ROI 1BRMA0999100084646367 – EUR, în prezent neexistând disponibilități în aceste conturi bancare. 
Conform Adresei nr. 325572 R/12.05.2022 emisă de Unicredit Bank SA, debitorul deține conturi bancare asupra cărora 
au fost înființare popririle: 
- de catre Administrația Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, pana la concurenta sumei de 153 632,00 RON, dosar 
executare nr E24 
- de catre Administrația Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, pana la concurenta sumei de 33 272,00 RON, dosar 
executare nr E159 
- de catre SCPEJ Moldovan Si Asociații, pana la concurenta sumei de 2 990,63 RON, dosar executare nr 53/2021 
- de catre Administrația Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, pana la concurenta sumei de 776 334,00 RON, dosar 
executare nr E24 
- de catre Administrația Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, pana la concurenta sumei de 33 820,00 RON, dosar 
executare nr E24 
- de catre Administrația Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, pana la concurenta sumei de 36 610,00 RON, dosar 
executare nr E24 
- de catre SCPEJ Moldovan Si Asociații, pana la concurenta sumei de 5 871,16 RON, dosar executare nr 97/2021 
- de catre SCPEJ Moldovan Si Asociații, pana la concurenta sumei de 3 278,54 RON, dosar executare nr 145/2021 
- de catre Primaria Cisnadie, pana la concurenta sumei de 2 035,96 RON, dosar executare nr 37804/28.09.2021. Soldul 
contului/conturilor este debitor -243,82 RON si 0,00 EUR.   
Conform Adresei nr. 2993580e/11.05.2022 emisă de Raiffeisen Bank SA, debitorul Exard SRL deține conturi bancare 
asupra cărora au fost înființate popririle:  
- executorie la data de 14-04-2021 de către AFP-Administratia Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, in suma curenta 
de 33.820,00 RON, 
- executorie la data de 12-02-2020 de către AFP-Administratia Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, in suma curenta 
de 153.632,00 RON, 
- executorie la data de 07-12-2020 de către Beja Cirja M. I. si Muresanu R. A., in suma curenta de 4.119,44 RON, 
- executorie la data de 12-07-2021 de către AFP-Dir.Gen.Regl.Colect.Creante Buget-Anaf in suma curenta de 
776.334,00 RON, 
- executorie la data de 26-05-2021 de către SCPEJ Moldovan Si Asociații, in suma curenta de 5.871,16 RON 
- executorie la data de 13-05-2021 de către AFP-Administratia Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, in suma curenta 
de 36.610,00 RON,  
- executorie la data de 04-10-2021 de către Primaria Orașului Cisnadie in suma curenta de 2.035,96 RON, 
- executorie la data de 25-03-2021 de către SCPEJ Moldovan Si Asociații, in suma curenta de 2.990,63 RON, 
- executorie la data de 05-07-2021 de către SCPEJ Moldovan Si Asociații, in suma curenta de 3.278,54 RON, 
- executorie la data de 12-02-2020 de către AFP-Administratia Județeană A Finanțelor Publice Sibiu, in suma curenta 
de 33.272,00 RON. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 9128/15.05.2022 emisă de Primăria Orașului Cisnădie prin Direcția Economică Serviciul 
Impozite, Taxe și Autorizare Activ. Comerciale, debitorul Exard SRL a figurat/figurează în prezent cu următoarele 
bunuri impozabile: 
• Suprafața totala: 823.00; ocupata: 545.35; neocupata: 277.65; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții; Data 
dobândire: 19.09.2001; Data incetare: 24.10.2019 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu persoana fizică 
Bădilă I.; 
• Denumire: Atelier mecanic; Val. inv.: 199361.00; An reevaluare: 2016; Neamortizata; Data dobândire: 19.09.2001; 
Data incetare: 24.10.2019 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu persoana fizică Bădilă I.; 
• Denumire: Hala industriala Uzinei nr. 19; Val. inv.: 274946.00; An reevaluare: 2016; Neamortizata; Data dobândire: 
21.12.2007; Data incetare: 05.06.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Inox Metal SSR SRL; 
• Denumire: Hala producție; Val. inv.: 89170.00; An reevaluare: 2016; Neamortizata; Data dobândire: 15.05.2013; Data 
incetare: 05.06.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Inox Metal SSR SRL; 
• Denumire: Hala depozit; Val. inv.: 165563.00; An reevaluare: 2016; Neamortizata; Data dobândire: 02.05.2014; Data 
incetare: 05.06.2020 în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu Inox Metal SSR SRL și Aquagral SRL; 
• Suprafața totala: 1160.00; ocupata: 1152.00; neocupata: 8.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții; Data 
dobândire: 21.12.2007; Data incetare: 05.06.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Inox Metal 
SSR SRL; 
• Suprafața totala: 408.52; ocupata: 0.00; neocupata: 408.52; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții; Data 
dobândire: 21.12.2007; Data incetare: 05.06.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Inox Metal 
SSR SRL; 
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• Suprafața totala: 578.00; ocupata: 576.00; neocupata: 2.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții; Data 
dobândire: 02.03.2009; Data incetare: 10.05.2016; în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Aquagral 
SRL; 
• Suprafața totala: 204.26; ocupata: 0.00; neocupata: 204.26; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții; Data 
dobândire: 02.03.2009; Data incetare: 05.06.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Inox Metal 
SSR SRL; 
• Suprafața totala: 3520.00; ocupata: 0.00; neocupata: 3520.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții; Data 
dobândire: 15.05.2013; Data incetare: 05.06.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Inox Metal 
SSR SRL; 
• Suprafața totala: 2015.00; ocupata: 0.00; neocupata: 2015.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții; Data 
dobândire: 15.05.2013; Data incetare: 06.05.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Inox Metal 
SSR SRL; 
• Suprafața totala: 3426.00; ocupata: 0.00; neocupata: 3426.00; s400: 0.00; Destinație: Terenuri cu construcții; Data 
dobândire: 15.05.2013; Data incetare: 10.05.2016 în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Aquagral Nr. 
CF: 101942; 
• Marca: Peugeot; Capacitate: 1560.00; Serie sasiu: VF34H9HXCASO43488; Data dobândire: 19.04.2016; 
• Marca: Opel Zafira; Capacitate: 1910.00; Serie sasiu: WOLOAHM7562047297; Data dobândire: 05.02.2017; 
• Marca: Opel Astra; Capacitate: 1686.00; Serie sasiu: W0L000051S2568974; Serie motor: 635322; Data dobândire: 
22.06.2018; 
• Marca: Seat Leon; Capacitate: 1390.00; Serie sasiu: VSSZZZ1MZ1R041239; Serie motor: fara serie; Data dobândire: 
31.12.2017;  
• Marca: Dacia 1310; Capacitate: 1397.00; Serie sasiu: UU1R13311V0214176; Serie motor: 165836; Nr. 
înmatriculare:; Data dobândire: 31.12.2017;  
• Marca: VW Polo; Capacitate: 1198.00; Serie sasiu: WVWZZZ9NZ7D028969; Data dobândire: 31.12.2017;  
• Marca: Nissan Almera; Capacitate: 2184.00; Serie sasiu: JN1CDAN16U0006206; Serie motor: 024794A; Data 
dobândire: 31.12.2017; 
• Marca: Autoutilitara Ford; Capacitate: 2402.00; Serie sasiu: WF0CXXTTFC6Y01722; Data dobândire: 31.12.2017; 
• Marca: Peugeot Boxer; Capacitate: 2446.00; Serie sasiu: VF323B5216019832; Serie motor: 0394922; Data dobândire: 
31.12.2017;  
• Marca: VW Passat; Capacitate: 1297.00; Serie sasiu: 3262032561; Serie motor: 346594; Nr. înmatriculare: ; Data 
dobândire: 31.12.2017;  
• Marca: Autoutilitara Dacia; Capacitate: 1557.00; Serie sasiu: UU1D1611933306297; Serie motor: 0033498; Data 
dobândire: 31.12.2017. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat conform Încheierii nr. 1422 din data de 24.10.2019 emisă de 
Societatea Profesională Notarială Dragomir, societatea Exard SRL prin administrator Fleșeriu M. a vândut către 
persoana fizică Bădilă I., bunurile imobile construcții și teren situat administrativ in intravilanul orasului Cisnadie, 
județul Sibiu, strada Podului, numărul 10, județul Sibiu, înscris in cartea funciara individuala 106392 Cisnadie, (CF 
vechi: 8329), identificat cu număr topografic/cadastral astfel: 
- sub nr. de ord. A.l. cu număr topografic 1131, 1132 - teren in suprafața totala de 823 mp, avand categoria de folosința 
curți constructii-curte 550 mp si arabil-gradina 273 mp;  
- sub nr. de ord. A.l. 1 cu număr cadastral CI si nr. topografic 1132 — casa;    
- sub nr. de ord. A. 1.2 cu număr cadastral C2 si nr. topografic 1131, 1132 - construcții compuse din: corp baie, birou, 
CT, cos de fum, garaj, atelier mecanic, magazie, grup sanitar, depozit combustibil, șopron, groapa var, platforma 
betonata, împrejmuiri, porți, dobândit prin cumpărare în baza contractului de vanzare- cumparare autentificat sub număr 
1799/19.09.2001 de notar public Dragomir Nicolae, cu sediul in municipiul Sibiu, județul Sibiu, intabulat in cartea 
funciara potrivit încheierii număr 10275/20.09.2001 sub nr. de ordine B.1.1, la prețul de 100.000 EURO. 
De asemenea, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat conform Încheierii nr. 376/05.06.2020 emisă de 
Societatea Profesională Notarială Muntean-Popescu, societatea Exard SRL prin administratorul Fleșeriu M. a vândut 
către societatea Inox Metal SSR SRL următoarele bunuri imobile: 
1. întregul imobil proprietatea societății, de sub B7.1, înscris în cartea funciară nr. 101819 a localității Cisnădie (Nr. CF 
vechi 6450 a, nr. top. 3566/1/1/1/1/2), cu nr. cad/top. 101819, reprezentând teren intravilan, categoria de folosință „curți 
construcții", în suprafață de 3.520 mp, având la rubrica observații/referințe mențiunea „teren împrejmuit" și cu nr. cad. 
101819-C1, reprezentând hală, nr. niveluri: 1; S. construită la sol: 2.028 mp; S. construită desfășurată: 2.028 mp, imobil 
situat în Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19, jud. Sibiu, adresă rezultată din certificatul de atestare fiscală mai jos menționat, și 
care urmează a se înscrie în cartea funciară ulterior intabulării prezentului act prin grija societății cumpărătoare, 
dobândit de societatea vânzătoare prin cumpărare, conform Contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 
224/15.05.2013 de notar public Crăciun M. din Sibiu, dreptul de proprietate fiind înscris în cartea funciară cu încheierea 
nr. 30914/15.05.2013 emisă de BCPI Sibiu; 
2. întregul imobil proprietatea societății, de sub B8.1, înscris în cartea fundară nr. 101909 a localității Cisnădie (Nr, CF 
vechi 6450 a), cu nr. top. 3566/1/1/1/3/1, reprezentând teren categoria de folosință „altele", în suprafață de 2.015 mp, 
având la rubrica observații/referințe mențiunea „zone acces", imobil situat în Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19, jud. Sibiu, 
adresă rezultată din certificatul de atestare fiscală mai jos menționat, și care urmează a se înscrie în cartea funciara 
ulterior intabularii prezentului act prin grija societății cumpărătoare, dobândit de societatea vânzătoare prin cumpărare, 
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conform Contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 224/15.05.2013 de notar public Crăciun Mihaela din 
Sibiu, dreptul de proprietate fiind înscris în cartea funciară cu încheierea nr. 30919/15.05.2013 emisă de BCPI Sibiu; 
3. întregul imobil proprietatea societății, de sub B4, intabulat în cartea funciara nr. 12229 a localității Cisnădie, cu nr. 
top. 3566/1/1/1/2/II, reprezentând apartament 2, compus din 1 hală ăn suprafață utila de 1.152 mp, cu teren aferent de 
1.160 mp în proprietate, teren înscris în CF 8157 a localității Cisnădie, neconvertită electronic în prezent, părțile 
comune indivize, pentru toate apartamentele fiind: fundațiile, zidurile despărțitoare dintre apartamente, planșeele, podul, 
acoperișul în cotă de 14/100 părți pentru apartamentul 2, imobil situat în Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19, jud. Sibiu. 
4. întregul imobil proprietatea societății de sub B1, intabulat în cartea funciară nr. 12852 a localității Cisnădie, cu nr. 
top. 3566/1/1/1/2/I/I, reprezentând apartament 1 compus din hală în suprafață utilă de 1.152 mp, împreună cu cota 
indiviză de 14/100 părți și cota de 1152/9500 parte teren în proprietate, teren înscris în CF 8157 a localității Cisnădie, 
părțile comunune indivize fiind: fundațiile, zidurile despărțitoare dintre apartamente, planșeele, podul, acoperișul, 
imobil situat în Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19, jud. Sibiu. 
Prețul total de vânzare de 1.516.635,72 lei a fost achitat astfel: 
- la data de 20.12.2019 societatea cumpărătoare a achitat un avans în sumă totală de 907.060,00 lei, prin virament 
bancar, din contul său, cu cod IBAN R033BACX0000001574110000 - RON, deschis la UniCredit Bank, în contul 
societății vânzătoare Exard SRL, cu cod IBAN R025BACX0000000634340000, deschis la UniCredit Bank;  
- diferență de preț în sumă de 609.575,72 lei, prin compensarea datoriei de plată a diferenței de preț înregistrată de Inox 
Metal SSR SRL, rezultată din prezentul contract, cu datoria totală în sumă de 609.575,72 lei, preluată, în baza art. 1599 
lit. a) din Codul civil, de la Exard SRL, datorie reprezentând soldul creditului în sumă de 480.000,00 lei contractat de 
Exard SRL de la BC Feroviară prin Contractul de creditare nr. 103/345/15.04.2016 și soldul creditului în sumă de 
129.575,72 lei contractat de Exard SRL de la BC Feroviară prin Contractul de creditare și nr. 102/345/15.04.2016. 
Datoria a fost preluată în baza Convenției de preluare a datoriei, (art. .1599 lit. a). Cod.civil) sub semnătură privată din 
data de 08.05.2020.   
Administratorul Fleșeriu M. a vândut către societatea Inox Metal SSR SRL următoarele bunuri mobile: 
- conform facturii fiscale seria EX nr. 1940 din data de 20.12.2019, în valoare totală de 736.138,90 lei: 

Nr. crt. Nr. inventar Denumire bun UM Cantintate Valoare 

1 2001 Instalație climatizare buc 1 138.64 lei 

2 3005 plasma  buc 1 203.89 lei 

3 3010 mașina de frezat buc 1 67.24 lei 

4 3012 strung buc 1 107.89 lei 

5 3015 schela buc 1 352.35 lei 

6 3016 invertor sudura buc 1 119.74 lei 

7 3019 compresor electric buc 1 290.48 lei 

8 3020 ferăstrău circular, buc 1 52.35 lei 

9 3024 masa pentru montaj buc 1 45.56 lei 

10 3026 invertor sudura buc 1 113.36 lei 

11 3029 roller  buc 1 212.40 lei 

12 3031 grup freza buc 1 44.63 lei 

13 3032 stanta baza buc 1 346.31 lei 

14 3033 invertor sudura buc 1 190.16 lei 

15 3034 ferăstrău buc 1 39.11 lei 

16 3035 ferăstrău buc 1 43.13 lei 

17 3036 calculator buc 1 82.05 lei 

18 3039 imprimanta buc 1 20.06 lei 

19 3042 mașina flanse cornier buc 1 56.25 lei 

20 3044 mașina de găurit buc 1 97.50 lei 

21 3045 mașina de frezat buc 1 112.50 lei 

22 3046 mașina de frezat buc 1 93.75 lei 

23 3047 stanta | buc 1 56.25 lei 

24 3052 echipament sudura buc 1 301.95 lei 

25 3055 mașina de sanfrenat buc 1 239.74 lei 

26 3056 mașina de găurit buc 1 133.46 lei 

27 3057 compresor buc 1 91.97 lei 

28 3058 compresor buc 1 91.97 lei 

29 3061 mașina de șlefuit buc 1 75.72 lei 

30 3062 centrala termica buc 1 91.07 lei 
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31 3064 polizor cu banda buc 1 115.67 lei 

32 3065 dispozitiv polizare țevi buc 1 126.27 lei 

33 3067 compresor aer UPS buc 1 1,962.72 lei 

34 3077 calculator buc 1 86.10 lei 

35 3080 aparat spalat presiune HDS buc 1 290.33 lei 

36 3081 mașina electrica de șlefuit buc 1 182.41 lei 

37 3091 aparat sudura ESAB MIG C340 buc 1 198.23 lei 

38 3093 subler digital 10O0MM/1S0MM buc 1 72.45 lei 

39 3095 set micrometre digitale buc 1 84.52 lei 

40 3096 Arsaj leonardo 3 AXE buc 1 90.75 lei 

41 3097 Rigla GTS 1700 buc 1 194.78 lei 

42 3098 vinclu de granit 90GRD buc 1 215.53 lei 

43 3100 cap frezat D250 buc 1 163.50 lei 

44 3101 set cale M47 buc 1 138.60 lei 

45 3102 cap frezat 0160 buc 1 152.36 lei 

46 3103 masa de trasat buc 1 391.28 lei 

47 3107 pistol de vopsit buc 1 194.06 lei 

48 3108 transformator electric 250 VA buc 1 3,534.00 lei 

49 3110 fierăstrău cu banda+stand buc 1 247.43 lei 

50 3111 polizor drept USG buc 1 259.57 lei 

51 3112 micrometru digital IN 3 PCT buc 1 238.29 lei 

52 3113 strung SN 320 buc 1 814.50 lei 

53 3114 calculator procesor Intel buc 1 89.49 lei 

54 3115 aparat sudura MJG-MAG Dalex buc 1 127.50 lei 

55 3116 Fierăstrău Bianco 370A buc 1 1,700.00 lei 

56 3118 cap frezat buc 1 747.02 lei 

57 3119 set Alezare 1SO50 buc 1 706.98 lei 

58 3121 mașina frezat de scularie buc 1 607.50 lei 

59 3122 strung MIV LV 1400 buc 1 922.50 lei 

60 3123 subler digital 200X200 MM buc 1 1,391.61 lei 

61 3125 mașina frezat-asch1ere buc 1 142,118.88 lei 

62 3126 menghina modulara buc 1 1,704.67 lei 

63 3127 menghina înclinată reglabila buc 1 1,470.60 lei 

64 3129 centru de prelucrare vertical buc 1 140,606.28 lei 
65 3130 masa de sudura profesionala buc 1 8,590.91 lei 

66 3132 compresor cu șurub SX.2 buc 1 13,038.48 lei 

67 3133 mașina de frezat buc 1 7,851.52 lei 

68 3134 mașina de frezat buc 1 7,851.52 lei 

69 3135 mașina de frezat buc 1 7,851.52 lei 

70 3136 mașina de frezat buc 1 7,851.52 lei 

71 3137 Autoturism Peugeot 308 buc 1 4,119.15 lei 

72 3138 mașina de debitat cu jet de apa buc 1 72,720.00 lei 

73 3139 aparat sudura Picomig 355 buc 1 7,841.32 lei 

74 4013 role transportoare fixe buc 1 73.24 lei 

75 4014 cric hidraulic buc 1 188.74 lei 

76 4015 stivuitor manual 1 TO buc 1 90.70 lei 

77 4019 Mașina Waterjet Easyline 2040 buc 1 148,789.59 lei 

78 4022 sursa debitare Hypertherm buc 1 1,441.24 lei 

79 4025 calculator=monitor Samsung buc 1 98.68 lei 
80 4026 calculator + monitor buc 1 97.69 lei 

81 6003 camera video buc 1 57.60 lei 

82 6005 masa birou buc 1 69.15 lei 
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83 6006 Aspirator buc 1 107.60 lei 

84 6007 sistem supraveghere video buc 1 1,812.46 lei 

85 6008 Copiator Toshiba buc 1 73.84 lei 

86 6009 Sistem antiefractie hala noua buc 1 1,292.37 lei 

87 7004 Traspalet EMS 1T0/6M buc 1 1,010.55 lei 

88 7006 centrala termica Termet   buc 1 85.74 lei 

89 7007 Utilaj Sachman 521 buc 1 8,832.15 lei 

90 7008 Compresor GYS buc 1 9,072.90 lei 

91 7009 Calculator DELL 9020 15-4570 8G RAM buc 1 1,836.13 lei 

Total valoare 
618,604.12 lei  
(exlusiv TVA) 

- conform facturii fiscale seria EX nr. 2351 din data de 09.04.2021, în valoare totală de 7.543,58 lei (inclusiv TVA): 

Denumire bun UM Cantintate Preț 

Mașina de rectificat rotund (3088) buc 1 2.539,14 lei 

Foarfecă ghilotina (3131) buc 1 2.500,00 lei 

Laptop (3094) buc 1 600,00 lei 

Dispozitiv ridicare usa buc 1 700,00 lei 

Total valoare 6.339,14 lei 

Conform Adresei nr. 1453790/11.05.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Sibiu, debitorul Exard SRL figurează cu 
următoarele mijloace de transport înmatriculate: 
1. autovehicul marca Opel Astra Caravan 1.7 D, serie șasiu W0L000051S2568974, nr. înmatriculare SB06CRH, an 
fabricație 1995, serie motor 635322, culoare roșu, certificat S00401728B, data înmatriculării 11.07.2018, CIV 
D419768, CI/AP retinut; Placi reținute/CI Suspendat; 
2. autovehicul marca OPEL ZAFIRA A- H/MONOCAB 2A05AJVDCA7 DF11, serie șasiu W0L0AHM7562047297, 
nr. înmatriculare SB02EXA, data înmatriculării 28.03.2017; certificat S00458406B, data înmatriculării 28.03.2017, an 
fabricație 2006, CIV N849674, culoare gri, CI suspendat; 
3. autovehicul marca PEUGEOT 308 4***** 4H9HXC/1 4H9HX*, serie șasiu VF34H9HXCAS043488, an fabricație 
2010, nr. înmatriculare SB05EXA, data înmatriculării 26.08.2016, certificat S00346140B; serie motor 3191408, CIV 
L331463, culoare alb; 
4. autovehicul marca VOLKSWAGEN POLO 9N ABSBMEX01, serie șasiu WVWZZZ9NZ7D028969, nr. 
înmatriculare SB09VOU, data înmatriculării 19.12.2011, certificat S00263732B, an fabricație 2007, serie motor 
260090, CIV F274664, culoare gri; 
5. autovehicul marca FORD FNDY / TRANSIT 90 T350, serie șasiu WF0CXXTTFC6Y01722, nr. înmatriculare 
SB09AXG, data înmatriculării 19.05.2010, certificat S00233245B, an fabricație 2006, serie motor 6Y01722, CIV 
F062536, culoare alb; 
6. autovehicul marca SEAT LEON IM ABAXPX01, serie șasiu VSSZZZ1MZ1R041239, nr. înmatriculare SB08JKR, 
certificat S00233246B, data înmatriculării 19.05.2010, an fabricație 2001, CIV H192258, culoare gri; 
7. autovehicul marca DACIA 1310 CL, serie șasiu UU1R13311V0214176, nr. înmatriculare SB02ZBW, certificat 
S00178314B, data înmatriculării 19.11.2007, an fabricație 1997, serie motor 165836, CIV B930140, culoare gri; 
8. autovehicul marca DACIA 1304 PICK-UP RI, serie șasiu UU1D1611933306297, nr. înmatriculare SB06PWJ, 
certificat S00141032B, data înmatriculării 02.03.2006, an fabricație 2003, serie motor 0033498, CIV D471594, culoare 
albastru; 
9. autovehicul marca PEUGEOT BOXER 320MH 2.5D, serie șasiu VF3232B5216019832, nr. înmatriculare 
SB06GBA, certificat S00166024B, data înmatriculării 26.01.2005, an fabricație 2001, serie motor 0394922, CIV 
D415815, culoare alb. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 205102/07.07.2015 întocmit de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu (depus la dosarul cauzei), având în vedere neachitarea de către 
debitorul Exard SRL a obligațiilor fiscale în valoare de 411.657 lei, executorii fiscali au procedat la aplicarea 
sechestrului asupra bunurilor mobile din averea debitorului Exard SRL: 

Nr. crt. Nr. inventar 
Denumirea bunurilor mobile, descriere, semne 
particulare de identificare, stare de uzura, daca 

este cazul 
Cantit. (buc) 

Valoare evaluata -lei- (fara 
TVA) 

1 3001 Plasma 1 37,375.0 lei 

2 3004 Mașina de frezat 1 18,503.0 lei 

3 3007 Mașina de îndoit 1 7,315.0 lei 

4 3008 Foarfecă ghilotina 1 54,590.0 lei 

5 3014 Mașina de debitat 1 12,112.0 lei 



14 
 

6 3017 Pantograf 1 1,544.0 lei 

7 3018 Compresor electric 1 15,441.0 lei 

8 3022 Uscator aer 1 5,292.0 lei 

9 3030 Mașina de frezat 1 26,350.0 lei 

10 3040 Ferăstrău debitat 1 702.0 lei 

11 3041 Mașina debitat pvc 1 546.0 lei 

12 3060 Aparat sudura WIG AC/DC 1 3,018.0 lei 

13 3063 Instalație sablare 1 4,390.0 lei 

14 3066 Pompa vopsire merkur 1 4,456.0 lei 

15 3075 Freza verticala 1 16,266.0 lei 

16 3079 Aparat WIG 1 3,119.0 lei 

17 3082 Foarfecă ghilotina 1 61,002.0 lei 

18 3086 Mașina de alezat si frezat 1 38,101.0 lei 

19 3087 Mașina de găurit GE211-1200 1 9,911.0 lei 

20 3088 Mașina de rectificat plan 1 17,627.0 lei 

21 3090 Mașina de rectificat eliot 1 8,244.0 lei 

22 3091 Aparat sudura ESABMIGC340 I 1 5,793.0 lei 

23 3099 Cabina de vopsit polin 1 33,422.0 lei 

24 3104 Mașina de filetat hidraulica 1 16,711.0 lei 

25 3105 Instalație de sudare Miller 1 2,718.0 lei 

26 3106 Mașina de găurit radiata 1 17,803.0 lei 

27 3117 Aparat de sudura Esab Caddy 1 7,799.0 lei 

28 3120 Mașina de frezat si găurit 1 1,791.0 lei 

29 4002 Auto NISSAN 1 28,621.0 lei 

30 4008 Autoturism Polo Atractive 1 35,468.0 lei 

31 4012 Autoturism SEAT 1 39,592.0 lei 

32 4017 Mașina de rectificat universala 1 28,558.0 lei 

33 4020 Sursa sudare Miller 1 2,599.0 lei 

34 4021 Sursa de sudare Miller Dinasty 1 8,957.0 lei 

35 4023 Mașina de frezat FSS 400*1100 1 4,601.0 lei 

36 4024 Mașina de ascutit scule Reinekep 1 14,973.0 lei 

37 7005 Stivuitor Linde H30D 1 10,250.0 lei 

Total 605,560.00 lei 

Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020 (comunicată de către Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Sibiu), la data de 31.12.2020 debitorul Exard SRL a înregistrată următoarele active: 
- concesiuni, licențe – 9.251,38 lei; 
- alte imobilizări necorporale – 1.854,84 lei; 
- echipamente tehnologice – 793.958,97 lei; 
- aparate și instalații de măsură, control și reglare – 5.666,14 lei; 
- mijloace de transport – 248.101,15 lei; 
- mobilier, aparatură birotică - 3.358,00 lei; 
- alte creanțe imobilizate – 4.435,00 lei; 
- stocuri de materii prime – 314.904,53 lei; 
- stocuri de materiale auxiliare – 57.365,49 lei; 
- stocuri de piese de schimb – 96.741,38 lei; 
- alte materiale consumabile – 85.680,05 lei; 
- produse în curs de execuție – 88.195,61 lei; 
- creanțe clienți – 181.558,98 lei; 
- disponibilități bănești în conturi bancare – 39.022,32 lei; 
- numerar în casierie – 112.341,57 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: 
• sustrarea de către administratorul Fleșeriu M. a bunurilor mobile din averea debitorului Exard SRL, aflate sub 
sechestrul A.J.F.P. Sibiu, în valoare de 605.560,00 lei; 
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• utilizarea în interesul personal al administratorului Fleșeriu M. a activelor din averea debitorului Exard SRL 
înregistrate în evidențele contabile la data de 31.12.2021, în valoare totală de 706.145 lei, reprezentând: active 
imobilizate – 235.038 lei; stocuri – 195.266 lei; creanțe – 171.932 lei; disponibilități bănești – 103.909 lei; 
• retragerea disponibilităților bănești din averea debitorului Exard SRL în valoare de 39.703,00 lei de către 
administratorul Fleșeriu M. în interesul personal al acestuia; 
• sustragerea de către administratorul Fleșeriu M. a mijloacelor de transport din averea debitorului Exard SRL: 
autovehicul marca Opel Astra Caravan 1.7 D, serie șasiu W0L000051S2568974, nr. înmatriculare SB06CRH, an 
fabricație 1995, serie motor 635322, culoare roșu, certificat S00401728B, data înmatriculării 11.07.2018, CIV 
D419768, CI/AP retinut; Placi reținute/CI Suspendat; 
- autovehicul marca Opel Zafira A- H/Monocab 2A05AJVDCA7 DF11, serie șasiu W0L0AHM7562047297, nr. 
înmatriculare SB02EXA, data înmatriculării 28.03.2017; certificat S00458406B, data înmatriculării 28.03.2017, an 
fabricație 2006, CIV N849674, culoare gri, CI suspendat; 
- autovehicul marca Peugeot 308 4***** 4H9HXC/1 4H9HX*, serie șasiu VF34H9HXCAS043488, an fabricație 2010, 
nr. înmatriculare SB05EXA, data înmatriculării 26.08.2016, certificat S00346140B; serie motor 3191408, CIV 
L331463, culoare alb; 
- autovehicul marca Volkswagen Polo 9N ABSBMEX01, serie șasiu WVWZZZ9NZ7D028969, nr. înmatriculare 
SB09VOU, data înmatriculării 19.12.2011, certificat S00263732B, an fabricație 2007, serie motor 260090, CIV 
F274664, culoare gri; 
- autovehicul marca Ford FNDY / Transit 90 T350, serie șasiu WF0CXXTTFC6Y01722, nr. înmatriculare SB09AXG, 
data înmatriculării 19.05.2010, certificat S00233245B, an fabricație 2006, serie motor 6Y01722, CIV F062536, culoare 
alb; 
- autovehicul marca Seat Leon IM ABAXPX01, serie șasiu VSSZZZ1MZ1R041239, nr. înmatriculare SB08JKR, 
certificat S00233246B, data înmatriculării 19.05.2010, an fabricație 2001, CIV H192258, culoare gri; 
- autovehicul marca Dacia 1310 CL, serie șasiu UU1R13311V0214176, nr. înmatriculare SB02ZBW, certificat 
S00178314B, data înmatriculării 19.11.2007, an fabricație 1997, serie motor 165836, CIV B930140, culoare gri; 
- autovehicul marca Dacia 1304 PICK-UP RI, serie șasiu UU1D1611933306297, nr. înmatriculare SB06PWJ, certificat 
S00141032B, data înmatriculării 02.03.2006, an fabricație 2003, serie motor 0033498, CIV D471594, culoare albastru; 
- autovehicul marca Peugeot Boxer 320MH 2.5D, serie șasiu VF3232B5216019832, nr. înmatriculare SB06GBA, 
certificat S00166024B, data înmatriculării 26.01.2005, an fabricație 2001, serie motor 0394922, CIV D415815, culoare 
alb 
• neținerea de către administratorul Fleșeriu M. a contabilității societății Exard SRL, în conformitate cu normele legale, 
administratorul Fleșeriu M. cauzând nedeclararea obligațiilor fiscale la bugetul statului, pierderea de informaţii 
contabile, respecitv evidenţa clară a debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea 
recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului 
debitoarei; 
• continuarea în interesul personal al administratorului Fleșeriu M. a activității debitorului care ducea în mod vădit la 
starea de încetare de plăți;  
• nepredarea de administratorul Fleșeriu M. a actelor contabile administratorului judiciar – nu au putut fi identificate 
activele existente în patrimoniul societății; 
• manifestarea pasivității de către administratorul Fleșeriu M. în achitarea datoriilor societății Exard SRL; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor concluzii în măsura în care vom identifica 
informaţii noi pe parcusul desfăşurării procedurii de insolvență. 
IV. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 
Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de către societatea debitoare în cadrul termenului de 2 ani anteriori 
deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 6 
luni anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că până la data prezentei, documentele contabile nu au fost puse la 
dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, administratorul judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice 
pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
V. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei este 
reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere 
şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
-  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 
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motive justificative; încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei; plata unor 
dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul 
pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase; utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal; 
existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile; nerespectarea destinaţiei creditelor bancare 
contractate de către societate; modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a cheltuielilor 
privind mijloacele de transport, telefoanele mobile, deplasările în străinătate, cheltuielile de protocol, etc.  
Faţă de situaţia enunţată, apreciem că administratorul statutar dl. Fleșeriu M. prejudiciază creditorii societății, prin 
faptul că nu colaborează cu administratorul judiciar în vederea valorificării bunurilor aflate în patrimoniul debitorului 
Exard SRL şi îndestulării creditorilor bugetari.  
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Fleșeriu 
M., în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
-  au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice: Prin efectuarea unor acte în interes 
personal sub acoperirea persoanei juridice se înţelege efectuarea acelor fapte ilicite prin care patrimoniul societăţii este 
folosit în scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul societăţii. Intră în această categorie de fapte 
următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către unul dintre membrii organelor de conducere şi/sau de către alte 
persoane, în folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii sau efectuarea unor acte de comerț în interes 
propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  
Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate. 
- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi: Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la 
starea de insolvenţă, se înţelege acel ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere 
financiar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit de membrii organelor de conducere, cu 
scopul de a obţine câştiguri personale. Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre 
membrii organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste 
persoane, în care prestaţia acesteia din urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana 
responsabilă este membru al organelor de conducere.  
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Fleșeriu 
M., în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea: Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile sau neţinerea 
contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă 
reglementările imperative ale Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau simple 
delicte civile. Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, crează o prezumţie relativă a neţinerii 
contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare 
de plăţi. De regulă, se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 
situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor, procesele verbale de control ale 
organelor fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  
Art. 73 din Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede “obligaţia administratorului societar de a ţine 
registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” precum 
şi “stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impune”. 
Precizăm că, în accepţiunea Legii nr.  31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 219 din Legea Contabilităţii 
nr. 82/1991, care prevede că principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal; registrul 
inventar; registrul cartea mare. 
Conform art. 11 alin. 1 din Legea 82/1991 privind organizarea contabilităţii „Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. 
Faţă de cele expuse mai sus se poate concluziona faptul că răspunderea, pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile a 
societății debitoare, revine administratorului statutar.  
Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul 
statutar) ce „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 
în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând 
posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperii prejudiciului cauzat creditorilor de bună-
credinţă. 
Organele de conducere ale debitoarei nu s-au conformat solicitării administratorului judiciar şi nu au depus în condiţiile 
prevăzute de art. 74 din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu s-au respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care prevăd, în mod 
imperativ, obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de 
insolvență, actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014. 
Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, conform art. 82 din lege, crează o prezumţie 
relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea 
societăţii în încetare de plăţi, această prezumţie fiind statuată şi de art. 169 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Fleșeriu 
M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
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- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia: Prin faptele 
de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice vom înțelege acele fapte ilicite de natură contabilă 
prin care o parte a activului sau anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinația lor normală ori 
sunt ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin care se realizează dispariția unor acte contabile 
justificative, falsificarea unor acte contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului intrat în 
patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice fapte ilicite de natură contabilă prin 
care se mărește în mod fictiv pasivul patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte ilicite: 
falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligații inexistente sau păstrarea unor datorii deja plătite. Cu 
ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, de regulă se verifică: inventarul realizat la preluarea administrării 
societății/la desemnare, comparativ cu evidența contabilă a mijloacelor fixe, stocurilor etc., vânzările/casările de 
mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat, având în vedere că nu 
dispunem de documentele contabile până în prezent. 
Având în vedere aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului dl. Fleșeriu M., în temeiul art. 169 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 
Prin faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii 
încetării de plăți, se înțelege săvârșirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau 
amânării declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății conduse de aceștia este în mod 
vădit disproporționat de mare față de cea oferită în schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite 
orice împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobânda mult mai 
ridicată decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență 
verifică: ratele dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; respectarea normelor bancare 
de creditare/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  
Administratorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, având în vedere faptul că, 
nu dispune de documentele financiar-contabile. 
- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna 
celorlalţi creditori: Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii organelor de 
conducere, în luna precedentă ajungerii debitoarei în stare de insolvență, plătind sau dispunând plata cu preferință a unui 
creditor, au creat în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, 
practicianul în insolvență verifică: dacă plățile din luna anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condiție 
esențială pentru menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori comparativ cu graficul 
scadențelor/clauzele contractuale/etc.  
Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident, având în vedere nepredarea documentelor contabile 
administratorului judiciar. 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom 
ezita în informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale la care avem dreptul. 
VI.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului Exard SRL 
Având în vedere următoarele considerente: 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2020 rezultă că societatea Exard SRL nu are o structură economico – financiară care să-i 
permită continuarea activității economice prin implementarea unui plan de reorganizare; 
- debitorul Exard SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
• sediul social nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului; 
în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c), art. 92 alin. (4) și (5) coroborat cu disp. art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 
85/2014, administratorul judiciar formulează propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului 
Exard SRL. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


