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             Către, 

                 TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

                Referitor dosar nr. 10836/101/2013 

           Termen de judecată: 16.02.2015 

 

 Subsemnatul, MOTOI GOGU, asociat coordonator în YNA CONSULTING SPRL, 

desemnat ca lichidator judiciar în dosarul nr. 10836/101/2013, conform Sentinţei nr. 689/2014 din 

şedinţa publică din data de 02.06.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 

Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC MASTER SERVICE SRL, cod de 

identificare fiscală 18924292, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 

5, bl. V4, sc. 3, et. 1, ap. 4, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/434/2006, 

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.  

Întrucât, administratorul societar, Vizitiu Cristian-Alexandru, nu a pus la dispoziţie 

documentele contabile solicitate, am înaintat acţiune pentru antrenarea răspunderii acestuia potrivit 

art. 138 lit. a şi d, din Legea 85/2006. 

Cu privire la acest aspect, instanţa de judecată s-a pronunţat în sensul că a admis acţiunea 

formulată de către administratorul judiciar prin Sentinţa nr. 933/2014 din şedinţa publică de la 
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06.10.2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin neapelare, obligându-l pe pârâtul Vizitiu Cristian-

Alexandru, să suporte din averea personală pasivul neacoperit al debitoarei SC Master Service SRL 

în cuantum de 211.412,58 lei. 

Sentinţa nr. 933/2014 din şedinţa publică de la 06.10.2014, rămasă definitivă şi irevocabilă 

prin neapelare, a fost înaintată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi, în vederea 

punerii în executare. 

Au fost făcute demersuri la Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe 

Locale, pentru a verifica dacă societatea deţine bunuri declarate pe teritoriul localităţii Strehaia şi s-

a constatat că societatea debitoare Master Service SRL figurează în evidenţele fiscale cu trei 

autoturisme şi cinci amenzi în cuantum de 29.000,00, iar administratorul societar, domnul  Vizitiu 

Cristian-Alexandru, figurează în evidenţele fiscale cu o amendă în cuantum de 160,00 lei. 

Faţă de cele prezentate mai sus, întrucât administratorul societar Vizitiu Cristian Alexandru, 

s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar şi a declarat pe propria răspundere, referitor la cele trei 

mijloace de transport înregistrate în contabilitatea societăţii şi declarate la Direcţia de Impozite şi 

Taxe Locale, următoarele: referitor la autoturism marca Fiat Ducato cu capacitatea 2287 cm3, serie 

motor 0578296 şi serie şasiu ZFA25000001244456 a fost achiziţionat în leasing de la Impuls 

Leasing şi returnat deoarece nu au fost achitate ratele; referitor la semiremorcă Scmitz Gotha cu nr. 

înmatriculare MH 04 DRJ, serie şasiu WO921533430G22132 a fost vândută în jurul datei de 

01.11.2011 pentru achitarea unor datorii (file CEC, rate BRD, împrumut de la persoane fizice); 

referitor la Cap tractor DAF, nr. înmatriculare MH 03 ZWF, serie şasiu 0E6352014, a fost vândut 

pentru achitarea unor împrumuturi, în aceeaşi declaraţie menţionând că va pune la dispoziţia 

lichidatorului judiciar toate documentele contabile, până la această dată aceste documente nefiind 

predate, vă rog  să dispuneţi închiderea procedurii de insolvenţă potrivit art. 131 din Legea 85/2006. 

De asemenea, vă rugăm să aprobaţi plata onorariului pentru întreaga activitate 

desfăşurată din fondul de lichidare în sumă de 4.000,00 lei (procedura generală şi procedura 

de faliment), aşa cum a fost aprobată de Adunarea Creditorilor din data de 21.03.2014 şi de 

Adunarea Creditorilor din data de 08.08.2014, precum şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 

165,50 lei, conform documentelor anexate. 

Anexăm la prezenta cerere: 

- copia Sentinţei nr. 933/2014 din şedinţa publică de la 06.10.2014; 

- declaraţia administratorului societar Vizitiu Cristian Alexandru. 

 

 

                 Lichidator judiciar, 

                         Yna Consulting SPRL 

           


