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YNA CONSULTING SPRL 
C.I.F. RO 21146590 
NR. REG. RFO II - 0213 
DR. TR. SEVERIN 
MEHEDINŢI 
 
 

Către, 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

        Referitor dosar nr. 9372/101/2013 

 Termen de judecată: 04.07.2014 

 

 

 Subsemnatul MOTOI GOGU, asociat coordonator în YNA CONSULTING 

SPRL, desemnat ca lichidator judiciar în dosarul nr. 9372/101/2013, privind pe 

debitoarea SC DYSISTAR IMPEX SRL, cod de identificare fiscală 17156137, 

sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Dr. Babeş, nr. 88, bl. 2, sc. 3, 

et. 3, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/62/2005, 

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, administratorul judiciar a întocmit notificări 

atât către administratorul societar, cât şi la sediul societăţii, prin care a 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 raportul asupra cauzelor 

şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă. 
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Au fost făcute demersuri la Direcţia Impozite şi Taxe Locale pentru a se 

verifica dacă societatea are bunuri declarate pe teritoriul localităţii şi s-a constatat 

că aceasta nu figurează cu bunuri declarate. 

Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor având la ordinea de zi 

„analiza posibilităţilor de avansare a sumelor necesare pentru continuarea 

procedurii“, şedinţa urmând sa aibă loc la data de 11.06.2014. Unicul creditor al 

debitoarei, respectiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, a 

precizat în Adunarea Creditorilor din data de 11.06.2014, că nu poate avansa nicio 

sumă necesară continuării procedurii insolvenţei, pe motivul că instituţia nu are 

alocate fonduri în acest scop. 

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

identificate bunuri care să poată fi valorificate şi nici creanţe care ar putea fi 

recuperate în vederea acoperirii creanţelor înscrise la masa credală şi având în 

vedere faptul că unicul creditor, respectiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Mehedinţi, a precizat în Adunarea Creditorilor din data de 11.06.2014, că nu 

poate avansa nicio sumă necesară continuării procedurii insolvenţei, pe motivul că 

instituţia nu are alocate fonduri în acest scop, vă rugăm a dispune închiderea 

procedurii de insolvenţă potrivit art. 131 din Legea 85/2006. 

De asemenea, vă rugam să aprobaţi plata onorariului pentru activitatea 

desfăşurată din fondul de lichidare constituit potrivit art. 4 din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei precum şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 

65,00 lei, conform documentelor anexate. 

 

 

 

                 Lichidator judiciar, 

Yna Consulting SPRL 


