
 

 

I. 
    MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI 

LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 
 

 
OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ 
TRIBUNALUL 

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

II. 
 

CERERE DE RADIERE  
 
 
 

 
 

III. 
Formular nr. 5 

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

Data : .................................................... 

 

IV. 
Doamnă/Domnule Judecător delegat, 

1. Subsemnat (ul/a) ....................................................................................................  domiciliat în ........................................…. 
 

str. ................................................................................................................  nr. ........  bloc. ..........  scara. ......  etaj ......  ap. ..…. 
 

judeţ/sector ........................................  telefon .............................  act identitate ...........................  seria .......  nr. ........................ 
 

eliberat de ....................................................................  la data  ....................…....  CNP/NIF ....................................................... 
 

în calitate de ......................................................  prin .....................................................................................................................  
 

conform  ..................................................................................................................................................................................…... . 
2. pentru firma: .................................................................................................................................................................…......... 
 

având număr de ordine în registrul comerţului ....................................  cod unic de înregistrare  .........….............................. 
3. cu sediul  în: localitatea ................................................  str. ..................................................................…..  nr. ....................... 
 

bloc .............  scara ............  etaj ...........  ap. .............  judeţ/sector ............................................  cod poştal  ............................... 
 

în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
4. Referitor la firma ..........................................................................................................................................................................................
 

cu numărul de ordine în registrul comerţului .................................................... codul unic de înregistrare ............................................ solicit :  
 

4.1.  radierea din registrul comerţului a firmei cu datele de identificare sus menţionate 

 

  

C
au

za
 r

ad
ie

ri
i fuziune      -   codul unic de înregistrare al unităţii rezultate în urma fuziunii ..................................... 

 

divizare         dizolvare   lichidare    faliment   declarare nulitate societate  
     

schimbare sediu în alt judeţ        încetare activitate sucursală     încetare exercitare comerţ  
4.2.  admiterea raportului de repartizare a activului rămas în urma lichidării între asociaţi/acţionari/membri 

4.3.  aprobarea decontului de cheltuieli nr. .................. / ...................... în sumă de ........................... şi plata acestuia 
                       din fondul de lichidare(1). 

5.   solicit judecarea cererii şi în lipsa mea, conform art. 242 alin.(2) din Codul de procedură civilă. 
  În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente. 

6.  Cererea este legal timbrată cu ............................... lei taxă judiciară de timbru şi ................................... lei timbru judiciar. 
 

V. 
   (2)  În temeiul art.6 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ...................................... 

...........................................  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 completează în situaţia în care lichidatorul solicită acoperirea cheltuielilor din fondul de lichidare constituit în baza Legii nr. 85/2006 
         întrucât nu există disponibilităţi în averea debitorului; 

(2) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta). 
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CERERE DE RADIERE                                                    Nr. intrare : .............................    data : ................................................ 

 
 
 
 

VI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi 
        completările ulterioare(1): 
 

1. Nume şi prenume: ..................................................................................................................................................................... . 
 

2. Adresa: localitatea  ..................................................................... str. .......................................................................................... 
 

nr. .................. bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector ......................................................................... 
 

cod poştal................ telefon ..................................... fax   .................................... e-mail ............................................................... . 

3.  Solicit comunicarea documentelor care atestă înregistrarea radierii din registrul comerţului prin:  
 

 poştă    e-mail   biroul eliberări, la sediul instituţiei 
 
 

 
 

 
 

VII.                                              OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

VIII.             
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii. 

 
Data: ....................................                             Semnătura .................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă :  (1) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii. 
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Nr. 
crt. Denumirea actului Nr. 

file 

1. Certificat de înregistrare  

2. Anexa la certificatul de înregistrare  

3. Dovada depunerii declaraţiei de 
impunere şi a plăţii impozitului pe profit 

 

4. Dovadă taxă registru  

5. Dovadă taxă judiciară de timbru  

6. Împuternicire  

7.   

 

Nr. 
crt. Denumirea actului Nr.  

file 

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

 Total file :  
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