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Filiala Mehedinţi          

NR. ÎNREGISTRARE RFO II – 0213, C.I.F. RO 21146590 
CONT: RO78RNCB0179072157510001 - BCR DROBETA-TURNU-SEVERIN 
DROBETA-TURNU-SEVERIN, STR. MĂRĂŞEŞTI, NR. 18, JUD. MEHEDINŢI 

PUNCT DE LUCRU: DROBETA-TURNU-SEVERIN, STR. IULIU MANIU, NR. 20, BL. KM4, SC. 1 AP. 
2, 3, JUD. MEHEDINŢI 

Site: www.ynaconsulting.ro,  
E-mail: expertyna@yahoo.com, office@ynaconsulting.ro 

Tel./Fax.: 0252-328293, 0252-328292; 0744-528869 

 

             Către, 

                 TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

                Referitor dosar nr. 5328/101/2015 

           Termen de judecată: 02.11.2016 

 

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

desemnat ca lichidator judiciar în dosarul nr. 5328/101/2015, conform Sentinţei nr. 12/2016 din 

şedinţa publică de la 13.01.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 

Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC GERICO SPEDITION SRL, cod de 

identificare fiscală 32325558, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Aleea Mihai 

Guşiţă, nr. 3, bl. 11, sc. 4, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 

J25/324/2013, formulez prezenta  

 

CERERE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 

 

împotriva debitoarei în conformitate cu art. 174 din Legea 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, necesare pentru întocmirea raportului privind cauzele şi 

împrejurările intrării în insolvenţă.  

Întrucât, administratorul societar, Buştean Cristinel, nu a pus la dispoziţie documentele 

contabile solicitate, am formulat cerere de chemare în judecată, solicitând instanţei să dispună 

antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului societar, în temeiul art. 169 lit. a şi d, din 

Legea 85/2014. 
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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. 249/2016 din şedinţa 

publică de la 07.09.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 

Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 5328/101/2015/a1, rămasă definitivă, 

obligându-l pe pârâtul Buştean Cristinel, CNP 1671222250526, cu domiciliul în municipiul 

Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Mihai Guşiţă, nr. 3, bl. 11, sc. 4, ap. 1, jud. Mehedinţi să 

suporte din averea personală pasivul neacoperit al debitoarei SC Gerico Spedition SRL până 

la concurenţa sumei de 54.666,00 lei. 

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 Drobeta-

Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi s-a constatat că societatea debitoare Gerico 

Spedition SRL nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri declarate. 

Faţă de cele prezentate mai sus, întrucât societatea nu are bunuri în patrimoniu care 

să poată fi valorificate şi nici nu au fost identificate creanţe care ar putea fi recuperate în 

vederea acoperirii creanţelor înscrise la masa credală, vă rog  să dispuneţi închiderea 

procedurii de insolvenţă potrivit art. 174 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă. 

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

desfăşurată din fondul de lichidare în sumă de 3.000,00 lei (procedura generală şi procedura 

de faliment), conform notei de calcul onorariu lichidator judiciar anexată ,aşa cum a fost aprobată 

de Adunarea Creditorilor din data de 07.09.2016 şi de Adunarea Creditorilor din data de 

04.04.2016, precum şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 147,00 lei, conform 

documentelor anexate. 

 

                 Lichidator judiciar, 

                         Yna Consulting SPRL 

           


