II.

I.

III.

MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL

.....................

CERERE
înregistrare în registrul comerţului
solicitare numire lichidator
cf. art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004

Nr. intrare:
..............................
Data :
................................

IV.

Doamnă/Domnule Judecător delegat,
1. .........................................................................................................................................................................................................,
(nume, prenume/denumire)

cu domiciliul/sediul în ……..................................................…., str. ................................................................................., nr. .........,
bloc. .........., scara. ......, etaj ......, ap. ....…., judeţ/sector ........................................................, telefon .............................................,
prin ............................................................................................................................, CNP/NIF ......................................................,
în calitate de ........................................................, conform .......................................................................................................…... .
2. pentru firma: ....................................................................................................................................................................….........,
având număr de ordine în registrul comerţului ......................................,
3. cu sediul în: localitatea .................................................,str. .......................................................................….., nr. .....................,
bloc ............., scara ............, etaj ..........., ap. ............., judeţ/sector ..............................................., cod poştal ................................,
în temeiul art. 252 şi următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi art. 31 alin. (4) din
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice,
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 75/2004, solicit numirea unui lichidator la societatea susmenţionată, înregistrarea acestuia în registrul comerţului, stabilirea remuneraţiei lichidatorului şi modalitatea de
achitare a acesteia (din averea debitorului sau în lipsa acesteia din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei).
4. În fapt, cererea se întemeiază pe următoarele considerente:
Societatea este dizolvată de drept
Constatarea dizolvării s-a efectuat prin încheierea nr. ............ din .............a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului

5. În drept, solicit numirea lichidatorului în temeiul art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004, modificată şi completată prin
O.U.G. nr. 75/2004 şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
Solicit judecarea cererii şi în lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

6.

7. În susţinerea cererii, depun următoarele acte: ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

8. Cererea este legal timbrată cu ............................... lei taxă judiciară de timbru şi ................................... lei timbru judiciar.
Data: ....................................
V.

(1)

Semnătura ..................................

În temeiul art.6 din Legea nr.26/1990, republicată şi modificată, .................................................................................., judecător delegat

la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .............................................................., examinând înscrisurile depuse în susţinerea
cererii şi, constatând că sunt / nu sunt îndeplinite cerinţele legale dispune: ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... .

Judecător delegat,
Referent,
Data : ....................................
Notă : (1) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta).
cod 11-10-148 [numire lichidator cf. L 359 art. 31 alin. (4)]

