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YNA CONSULTING SPRL 
CONSULTANT INSOVENŢĂ SPRL 
VISAL CONSULTING SPRL 
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GRADINARU VALENTINA 
 
 

Către, 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

    Referitor dosar nr. 7079/101/2012 

 Termen de judecată: 04.02.2016 

 

 Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, 

Consultant Insolvenţă SPRL şi Visal Consulting SPRL, în calitate de lichidatori 

judiciari asociaţi ai debitorului SC Emefa SRL, desemnaţi ca lichidatori judiciari în 

dosarul nr. 7079/101/2012, privind pe debitoarea SC EMEFA SRL, cod de 

identificare fiscală 15861726, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, 

nr. 201, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/444/2003, 

formulez prezenta  

 

CERERE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 

împotriva debitoarei în conformitate cu art. 132 alin. 2, 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 administratorului judiciar 

documentele contabile solicitate. În urma studierii ultimelor bilanţuri 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 rapoartele de activitate 

depuse la dosarul cauzei.  
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Au fost făcute demersuri la Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale pentru a verifica dacă societatea are bunuri declarate pe 

teritoriul localităţii şi s-a constatat că această societate figurează cu bunuri 

declarate. 

În urma valorificării bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei, au fost 

efectuate distribuiri către creditorii garantaţi, conform planului de distribuire 

aprobat de aceştia şi de judecătorul – sindic după cum urmează: Banca Transilvania 

SA – 20.380,00 lei şi au fost achitate cheltuielile de procedură. 

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

bunuri care să poată fi valorificate şi nici creanţe care ar putea fi recuperate în 

vederea acoperirii creanţelor înscrise la masa credală, vă rogăm a dispune 

închiderea procedurii de insolvenţă potrivit art. 132 alin. 2 din Legea 85/2006. 

 

 

  Lichidatori judiciari asociaţi, 

                  prin Yna Consulting SPRL 

           

           

 


