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             Către, 

                 TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

                Referitor dosar nr. 4390/101/2014 

           Termen de judecată: 01.10.2014 

Subsemnatul MOTOI GOGU, asociat coordonator în YNA CONSULTING 

SPRL, desemnat ca lichidator judiciar în dosarul nr. 4390/101/2014, privind pe 

debitoarea BĂLŢĂŢEANU I. DRAGOŞ-GEORGE ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ, cod de identificare fiscală 27014873, sediul social în localitatea 

Drobeta-Turnu-Severin, str. Independenţei, nr. 43A, jud. Mehedinţi, număr de ordine 

în registrul comerţului F25/343/2010, formulez prezenta  

CERERE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 

împotriva debitoarei în conformitate cu art. 131, din Legea 85/2006, din 

următoarele considerente: 

După deschiderea procedurii, am întocmit notificări atât către administratorul 

societar, cât şi la sediul societăţii, prin care am solicitat punerea la dispoziţie a 

documentelor contabile prevăzute de art. 28 din Legea 85/2006 necesare pentru 

întocmirea raportului privind cauzele şi împrejurările intrării în insolvenţă. 

Administratorul societar a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele 

contabile solicitate. În urma studierii documentelor contabile depuse, nu am constatat 

fapte care să conducă la antrenarea răspunderii potrivit art. 138 din Legea 85/2006, 

acest aspect a fost consemnat şi în raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au 

condus la apariţia stării de insolvenţă. A fost convocată Adunarea Creditorilor în data 

de 12.09.2014, în care a fost prezentată situaţia debitoarei Bălţăţeanu I. Dragoş-
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George Întreprindere Individuală, iar Adunarea Creditorilor debitorului Bălţăţeanu I. 

Dragoş-George Întreprindere Individuală, convocată şi prezidată de lichidatorul 

judiciar, a luat act de raportul întocmit de lichidatorul judiciar în condiţiile art. 59 din 

Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu un procent de 86,76533% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul 

creditorilor prezenţi şi nu a avut obiecţiuni faţă de acesta. 

Au fost făcute demersuri la Direcţia Impozite şi Taxe Locale pentru a se 

verifica dacă societatea are bunuri declarate pe teritoriul localităţii şi s-a constatat că 

aceasta nu figurează cu bunuri declarate. 

Faţă de cele prezentate mai sus, întrucât în patrimoniul societăţii nu au fost 

identificate bunuri care să poată fi valorificate şi nici creanţe care ar putea fi 

recuperate în vederea acoperirii creanţelor înscrise la masa credală, vă rugăm a 

dispune închiderea procedurii de insolvenţă potrivit art. 131 din Legea 85/2006. 

De asemenea, vă rugam să aprobaţi plata onorariului din fondul de lichidare 

pentru activitatea desfăşurată în întreaga procedură, în sumă de 2.000,00 lei (exclusiv 

TVA, aşa cum a fost aprobat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 12.09.2014, 

precum şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 120,00 lei, conform documentelor 

anexate, din fondul de lichidare. 

 

                 Lichidator judiciar, 

                         Yna Consulting SPRL 

           


