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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. 9384/101/2013 

           Termen de judecată: 11.10.2017 

 

 Subsemnatul, MOTOI GOGU, asociat coordonator în YNA CONSULTING SPRL, 
desemnat ca lichidator judiciar în dosarul nr. 9384/101/2013, conform Sentinţei nr. 
730/2014 din şedinţa publică de la 16.06.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9384/101/2013, privind pe 
debitoarea SC SIDERCOM SRL, cod de identificare fiscală 23102646, sediul social în 
localitatea Strehaia, oraş Strehaia, str. Horia, nr. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în 
registrul comerţului J25/43/2008, 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, nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar documentele 
contabile solicitate, am înaintat acţiune pentru antrenarea răspunderii administratorului 
societar Mihai I. Alexandru, precum şi a mandatarului cu puteri depline Mihai A. 
Alexandru, potrivit art. 138 lit. a şi d, din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

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. 63/2015 din şedinţa 
publică de la 02.02.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 9384/101/2013/a2, rămasă definitivă şi 
irevocabilă prin neapelare, obligându-i pe pârâţii Mihai A. Alexandru şi Mihai I. Alexandru, 
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să suporte din averea personală pasivul neacoperit al debitoarei SC Sidercom SRL până la 
concurenţa sumei de 840.315,79 lei, sentinţă care a fost înaintată către A.J.F.P. Mehedinţi în 
vederea punerii în executare. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat apel, care a fost respins 
ca tardiv formulat, de Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 580/15.09.2015. 

Au fost făcute demersuri la Primăria Strehaia, pentru a verifica dacă societatea deţine 
bunuri declarate pe teritoriul localităţii Strehaia şi s-a constatat că debitoarea SC Sidercom 
SRL figurează în evidenţele fiscale cu un autoturism marca BMW. 

Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului 
Vlad Vasile, solicitând anularea actului fraudulos privind autoturismul BMW cu seria de 
şasiu WBAHM21050DS65651. 

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. 64/2015 din şedinţa 
publică de la 02.02.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 9384/101/2013/a3, a anulat transferul 
patrimonial al autoturismului marca BMW cu seria şasiu WBAHM21050DS65651 efectuat 
de SC Sidercom SRL către pârâtul Vlad Vasile menţionat în factura fiscală 
nr.00402/28.02.2013, obligându-l pe pârâtul Vlad Vasile să restituie autoturismul marca 
BMW cu seria şasiu WBAHM21050DS65651 către averea SC Sidercom SRL sau dacă 
acesta nu mai există să restituie suma de 46.210,64 lei (sumă care include TVA). Împotriva 
acestei sentinţe s-a formulat apel, care a fost respins ca nefondat, de Curtea de Apel Craiova 
prin Decizia nr. 640/29.09.2015. 

Lichidatorul judiciar a înaintat Decizia nr. 640/2015 din şedinţa publică din data de 
02.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 9384/101/2013/a3 către 
executorul judecătoresc Clement Gheorghe, în vederea punerii în executare, formându-se 
dosarul de executare nr. 884/E/2015. 

Referitor la dosarul de executare nr. 884/E/2015 din data de 08.12.2015, s-a primit 
Încheierea din data de 26.09.2017 de la Biroul Executorului Judecătoresc Clement 
Gheorghe, prin care s-a dispus încetarea executării silite pornită la cererea creditorului Yna 
Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Sidercom SRL împotriva 
debitorului Vlad Vasile, în dosarul execuţional nr. 884/E/2015, întrucât urmărirea silită nu 
mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a 
imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri. 

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. 131 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

De asemenea, vă rugăm să aprobaţi plata onorariului pentru întreaga activitate 
desfăşurată din fondul de lichidare în sumă de 3.570,00 lei inclusiv TVA (procedura 
generală şi procedura de faliment), conform notei de calcul onorariu lichidator judiciar 

anexată, precum şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 1.135,50 lei, conform 
documentelor anexate. 

 

                 Lichidator judiciar, 

                         Yna Consulting SPRL 
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