DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE
A ONORARIILOR STABILITE PENTRU PROCEDURA DE
DIZOLVARE ȘI RADIERE A DEBITOAREI
Pentru decontarea din fondul de lichidare a onorariilor aferente dosarelor
înregistrate la Judecătoria Timișoara, formulate în baza OG nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, UNPIR Filiala Timiș solicită următoarele
documente justificative:
1.Cerere de decontare, model tipizat,
2.Încheierea instanței privind dizolvarea asociației/fundației și numirea
lichidatorului judiciar, copie conformă cu originalul,
3. Raportul final din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume
de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente, în original;
Orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume
de bani în patrimoniu (orice raport întocmit pe parcursul procedurii, adeverință
eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe, adresa Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, bilanţul
de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare,etc.)1
De asemenea, Raportul final trebuie să conțină următoarele informații:
 datele obținute de la Registrul Comerțului cu privire la debitoare și
asociați;
 demersurile efectuate pentru identificarea ultimului domiciliu al
administratorilor statutari/asociați sau dovada faptului că aceștia au
primit cel puțin o corespondență la adresa la care au fost remise
notificări în timpul procedurii;
 situația financiară finală de lichidare.2
4.Încheierea instanței
conformă cu originalul,

privind

radierea

asociației/fundației,

copie

5.Dovada radierii asociației/fundației din evidențele ANAF: decizie, print
site oficial Ministerul Finanțelor Publice cu mențiune radiată, etc.
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În situaţia în care din raportul final nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea deţine bunuri sau
sume de bani în averea sa, filiala poate solicita documentele prevăzute mai sus
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În situația în care aceste informații nu sunt prevăzute în raportul final, filiala va solicita documentele
prevăzute mai sus

6. Declarația pe propria răspundere că practicianului în insolvenţă nu a
încasat contravaloarea cheltuielilor de procedură și a onorariului, model tipizat;
7.Factura fiscală, care trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:
 la furnizor: datele complete ale practicianului în insolvență, inclusiv
contul bancar;
 la cumpărător: datele UNPIR Filiala Timiș, care pot fi accesate de pe
site-ul unpirtimis.ro,
 la descrierea serviciilor: onorariu lichidator, număr de dosar, numărul
încheierii prin care se stabilește onorariu, numele societății debitoare;
 suma stabilită de Judecătoria Timișoara, la care se adaugă TVA unde
este cazul;
 datele complete a persoanei care a întocmit factura fiscală;
 semnătura și/sau ștampila.
În situația desemnării unui practician în insolvenţă de către reprezentanţii
unei asociaţii sau fundaţii pentru derularea procedurilor de insolvenţă,
reprezentanţii acestora au obligaţia să avanseze cheltuielile de lichidare, inclusiv
onorariul practicianului.
Nu sunt decontate din fondul de lichidare cheltuielile de procedură și
onorariul practicianului în insolvență pentru derularea procedurilor de lichidare
a asociaților și fundațiilor, în situaţia numirii acestora de către reprezentanţii
respectivelor entităţi.
Decontarea onorariilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în
averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani,
constituie abatere şi se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician
în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an.
Solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai
mare decât cel prevăzut în lege, constituie încălcarea principiilor din Codul
de conduită etică şi se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în
insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an.
În cazul în care sunteți numit lichidator de către Judecătoria Timișoara
pentru efectuarea procedurii de dizolvare și lichidare a asociațiilor/fundațiilor

înscrise în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, iar în timpul procedurii
constatați că debitoarea nu are bunuri sau că acestea sunt insuficiente pentru
achitarea onorariului lichidatorului, aveți posibilitatea de a solicita decontarea
onorariului din fondul de lichidare, însă trebuie să aveți în vedere următoarele
aspecte:
 Judecătoria Timișoara
sentințele/încheierile;

nu

trimite

spre

publicare

în

BPI

 Încheierile emise de Judecătoria Timișoara trebuie să menționeze că
plata onorariul lichidatorului va fi achitată din fondul de lichidare;
 Cuantumul de 1.000 de lei este reglementat doar prin art. 117 alin. (1)
lit. b) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de
practician în insolvenţă;
 Ministerul Finanțelor Publice nu operează radierea din oficiu. Vă
recomandăm să depuneți toate diligențele în acest sens, respectiv să
transmiteți certificatul de radiere către ANAF cu solicitarea de a radia
din evidențele sale debitoarea, să vă asigurați că procedura de
comunicare este îndeplinită conform legii și să verificați radierea
debitoarei pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice;
 Cheltuielile de procedură nu se decontează deoarece nu există o
prevedere legală în acest sens.
Bază legală:
art. 117 alin. (1) litera b)din Statutul privind organizarea şi exercitarea
profesiei de practician în insolvenţă:
(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul
de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, se va face, pe toată perioadă desfăşurării procedurii, în
ordinea vechimii, la următoarele tarife:
b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu
modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate
cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă
înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA;
art. 54-72 din Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

ARTICOLUL 54
(1) Asociaţiile şi federaţiile se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c) prin hotărârea adunării generale.
(2) Fundaţiile se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei.
ARTICOLUL 55
(1) Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care
a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu
se produce schimbarea acestui scop;
c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în
conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un
an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz,
consiliul director trebuia să se constituie;
d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta
nu a fost complinit timp de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a
cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane
interesate.
ARTICOLUL 56
(1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei
persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară
ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
e) în cazul prevăzut la art. 14.
(2) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în
circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

ARTICOLUL 57
Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen
de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune
la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi
înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
ARTICOLUL 58
Fundaţia se dizolvă de drept în cazurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a)
şi b), precum şi în situaţia imposibilităţii constituirii consiliului director în
conformitate cu statutul fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un
an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit.
Dispoziţiile art. 55 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
ARTICOLUL 59
Dizolvarea fundaţiei prin hotărâre judecătorească se face în condiţiile art.
56, care se aplică în mod corespunzător, precum şi în cazul nerespectării
dispoziţiilor art. 15 alin. (3).
ARTICOLUL 60
(1) În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma
lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat
sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită
în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au
reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care
statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a
bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile
rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane
juridice cu scop identic sau asemănător.
(4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele
prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi
preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau
oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă
aceasta din urmă era de interes local.
(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de
predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
ARTICOLUL 61
(1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 şi 59, lichidatorii
vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.

(2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiţi de
către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de
dizolvare.
(3) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu
numirea lichidatorilor.
(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice,
autorizate în condiţiile legii.
ARTICOLUL 62
(1) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi
vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului
asociaţiei sau ale fundaţiei.
(2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi
orice alte acte ale asociaţiei sau fundaţiei. De asemenea, ei vor ţine un
registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.
(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
ARTICOLUL 63
(1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs,
să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este
insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare
finalizării celor aflate în curs.
ARTICOLUL 64
(1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata
creanţei sale se va consemna în contul său.
(2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa
este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta
creditorii.
ARTICOLUL 65
În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor
în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la
publicarea dizolvării asociaţiei sau fundaţiei.
ARTICOLUL 66
Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din
culpa lor.
ARTICOLUL 67

Atât faţă de asociaţie sau fundaţie, cât şi faţă de asociaţi sau, după caz,
fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
ARTICOLUL 68
(1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen
de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum,
declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al
judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia sau
fundaţia.
(2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile
pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau fundaţiei din
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(3) Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni
de la terminarea lichidării.
ARTICOLUL 69
Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se
înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi
lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi
sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei
sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi
descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
ARTICOLUL 70
(1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană
interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul
persoanei juridice lichidate.
(2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa
pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului.
(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea
asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
ARTICOLUL 71
(1) Asociaţia sau fundaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în
condiţiile prevăzute la art. 69, prin care se atestă descărcarea acestora de
obligaţiile asumate.
ARTICOLUL 72

Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea şi lichidarea
asociaţiilor şi fundaţiilor se aplică, în mod corespunzător, şi în privinţa dizolvării
şi lichidării federaţiilor. Instanţa competentă este tribunalul în a cărui
circumscripţie teritorială se află sediul federaţiei supuse dizolvării şi lichidării.

