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HOTĂRÎRE
ÎN

NUMELE

LEGII

11 Martie 2013
Curtea de Apel Chișinău
Având în componența sa ca:
Preşedintele de şedinţă, judecătorul cu participarea
grefierei administratorului provizoriu -

Nelea Budăi
Alina Leancă
Ruslan Petric

examinînd în şedinţa judiciară deschisă, cererea depusă de SRL
„Metalifer-Com” cu adresa juridică mun. Chişinău, str.M,Dosoftei,124. c.f.
1010600016386 privind intentarea procesului de insolvabilitate faţa de SRL
„Metalifer-Com”,
a c o n s t a t a t:
SRL „Metalifer-Com” s–а adresat în judecată cu o acţiune referitor la
intentarea procesului de insolvabilitate faţa de întreprindere, din motivul
incapacităţii de plată.
Prin încheierea judecăţii din 11 februarie 2013 cererea introductivă а
fost admisă, fiind aplicate măsurile de asigurare.
În şedinţa judiciară administratorul provizoriu Petric Ruslan а prezentat
raportul privind rezultatele stării de lucruri a debitorului, propunând
respingerea cererii introductive din motivul că debitorul nu dispune de bunuri
pentru а acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate şi pentru а satisface
creanţele creditorilor.
Ascultând explicaţiile administratorului provizoriu, cercetând materiale
dosarului, instanța de judecată consideră cererea introductivă pasibilă de
respins din următoarele considerente:
Conform art. 153 alin (1) din Legea insolvabilităţii în cazul în care se
constată că debitorul nu dispune de bunuri pentru acoperirea cheltuielilor
procesului de insolvabilitate, instanţa de judecată respinge cererea

introductivă şi hotărăşte lichidarea debitorului.
Din materialele prezentate reiese că debitorul nu are careva dătorii la
bugetul public naţional, tot odată are datorii faţă de creditori – persoane fizice
și juridice în mărime de 1 863 282.72 lei, pe care nu le poate satisface din
cauza lipsei masei debitoare. SRL „Metalifer-Com” nu dispune de bunuri
pentru а acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate, cât şi pentru а
satisface creanţele creditorilor.
După debitor nu sunt înregistrate bunuri imobile, nu sunt înmatriculate
mijloace de transport şi conturi bancare, fapt confirmat prin răspunsurile
Oficiului Cadastral Chişinău, Ministerului Dezvoltării informaţionale al RM şi
Băncilor comerciale .
Prin urmare, debitorul nu dispune de bunuri necesare pentru acoperirea
cheltuielilor procesului de insolvabilitate. Cu atît mai mult, ca s–а stabilit şi
lipsa masei debitoare pentru acoperirea altor obligaţii scadente, inclusiv şi а
creanţelor masei. Restabilirea solvabilităţii şi continuarea activităţii debitorului
este imposibilă. Debitorul nu activează şi nu dispune de mijloace băneşti.
Din aceste considerente, în temeiul art. 153 alin (1) а Legii Insolvabilităţii,
instanţa а ajuns la concluzia că cererea introductivă depusă de SRL
„Metalifer-Com”, urmează а fi respinsă cu lichidarea debitorului.
În calitate de lichidator urmează a fi desemnată ÎI,,Petric Ruslan’’.
Măsurile de asigurare, dispuse prin încheierea Curţii de Apel Chișinău а
RM din 11.02.2013 urmează a fi anulate.
Conform art. 153 alin (1) din Legea insolvabilităţii, art. art. 237,
239-241 CPC RM, instanţa de judecată,
Hotărăște:
1. Se respinge cererea introductivă depusă de SRL „Metalifer-Com”, cu privire
la intentarea procesului de insolvabilitate faţa de această întreprindere, din
motivul lipsei masei debitoare.
2. Se purcede la procedura de lichidare a SRL „Metalifer-Com” cu adresa
juridică mun. Chişinău, str.M.Dosoftei 124 c.f. 1010600016386.
3 Se desemnează în calitate de lichidator al SRL „Metalifer-Com” ÎI,,Petric
Ruslan’’.
4. Se obligă lichidatorul să prezinte instanţei bilanţul de lichidare în timp de
şase luni de la momentul publicării dispozitivul hotărîrii.
5. Dispozitivul prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al RM de către
lichidator.
6. Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție RM în
termen de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului.

Judecător
Budăi

Nelea

