
Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment 
Nr. 10, data emiterii: 27.07.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 879/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Adrian Curelea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC M.G.S. Steel Cons SRL, cod de identificare fiscală 29957759, sediul social în municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, str. Traian, nr. 132, Biroul nr. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/112/2012. 
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor 
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC M.G.S. Steel Cons SRL, 
conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 04.03.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 879/101/2015, formulează prezenta 

Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment 
Prin care vă rugăm: 
1. Să dispuneţi ridicarea dreptului de administrare al debitorului ca urmare a faptului că: 
- debitoarea nu mai desfăşoară activitate; 
- realizarea unui plan raţional de activitate este foarte puţin probabilă. 
2. Să dispuneţi începerea procedurii falimentului împotriva debitorului mai sus menţionat, constatând că sunt îndeplinite 
condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit 
- art.145 lit. A, b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, debitorul nu şi-a 
declarat intenţia de reorganizare; 
- art. 145 lit. A, c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, niciunul dintre 
celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de art. 132 din Legea 
nr. 85/2014, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat. 
3. Motivarea în fapt şi în drept a cererii este susţinută de faptul că, societatea nu are posibilităţi de redresare, întrucât şi-
a încetat activitatea. 
4. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare. 
Termen procedural: 30.09.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


