MINISTERUL JUSTIŢIEI

CERERE DE RADIERE

Formular nr. 5
Nr. intrare ..............................

OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL

Nr. de ordine
în registrul comerţului (1) ................................................

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

Cod fiscal / C.U.I.

(1)

Data : ..................................…

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

FIRMA(1)...............................................................................................................................................................................................

Acest document constituie cerere de RADIERE în REGISTRUL COMERŢULUI şi, după caz,
DECLARAŢIE DE MENŢIUNI la organul fiscal competent.

Subsemnat (ul/a) .........................................................................................................., domiciliat în ...........................................,
str.(2) .............................................................................................................., nr. ........, bloc. .........., scara. ......, etaj ......, ap. .......,
judeţ/sector ......................................., telefon(3) .......................... , act identitate ............................., seria ......., nr. .......................,
C N P ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐, eliberat de ........................................................................, la data ..........................,
în calitate de(4) ........................................................., reprezentat de (5) ............................................................................................,
prin (6) ...............................................................................................................................................................................................,
solicit:
1.

2.

 radierea din registrul comerţului a următoarelor :
nr. ...................................... din ................................
1.1.  înregistrare înmatriculare
nr. ...................................... din ................................
1.2.  înregistrare menţiune
 admiterea raportului de repartizare a activului rămas în urma lichidării între asociaţi/acţionari/membri

Cauza radierii :

art. 25 din L.R.C. (7) : 
fuziune



divizare 

- codul unic de înregistrare al unităţii rezultate în urma fuziunii .....................................
dizolvare 

schimbare sediu în alt judeţ



lichidare 

faliment  declarare nulitate societate



încetare activitate sucursală  încetare exercitare comerţ 

Motivele şi temeiul cererii : ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... .
Notă: (1) Se completează cu datele firmei pentru care se solicită radierea;
(2) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Şos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
(3) Se completează cu prefix - număr ;
(4) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (comerciant, asociat, fondator, administrator);
(5) Se completează cu numele şi prenumele împuternicitului mandatat de comerciant, asociat, fondator, administrator;
(6) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de serviciu), nr., data, organul emitent;
(7) Articolul 25 din L.R.C., astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 348/2001.
cod: 11-10-94 (radiere + admiterea raportului de repartizare a activului)
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CERERE DE RADIERE

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

Persoana de contact desemnată potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990, republicată(1):
Nume şi prenume: ....................................................................................................................., calitatea(2)................................... .
Adresa: localitatea ..................................................................., str. (3) .............................................................................................,
nr. ..................., bloc..................., scara.............., etaj.............., ap..........., judeţ/sector....................................................................,
cod poştal................, căsuţa poştală.............., telefon(4) .........................., fax(4) ........................, e-mail ........................................
.
OPIS DOCUMENTE DEPUSE
Nr.
crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului / Emitent

Nr. file

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Total file

Întocmită în trei exemplare, pe proprie 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 semnatarul cererii;
(2) Se completează calitatea persoanei (comerciant, asociat, fondator, administrator);
(3) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Şos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
(4) Se completează cu prefix – număr.
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CERERE DE RADIERE

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

ÎNCHEIERE
Prin cererea nr. .......................................... din ...................................... s-a solicitat:

 radierea din registrul comerţului a înregistrării înmatriculării / menţiunii nr. ............................... din ..............................;
 admiterea raportului de repartizare a activului rămas în urma lichidării între asociaţi/acţionari/membri.
În temeiul art. 6 din Legea nr. 26/ 1990 .............................................................................................., judecător delegat la
Oficiul registrului comerţului de pe lângă Tribunalul .................................................................., examinând înscrisurile
depuse
în susţinerea cererii şi, constatând că sunt îndeplinite cerinţele legale,

DISPUNE :
 Admite∗ cererea şi dispune radierea din registrul comerţului a înregistrării înmatriculării / menţiunii
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ .

 Admite raportul de repartizare a activului rămas în urma lichidării între asociaţi/acţionari/membri.
Cu recurs în termen de 15 zile de la pronunţare .
Judecător delegat, .......................................
Data :......................................

CERTIFICAT DE RADIERE
Subsemnat (ul/a)............................................................................................................, director al Oficiului registrului
comerţului de pe lângă Tribunalul ................................................................, pentru firma ...........................................................
.........................................................................................................................................................................................................,
având codul unic de înregistrare.................................................., nr. de ordine în registrul comerţului .......................................,
certific că radierea înregistrării înmatriculării / menţiunii cu nr. .......................................... din data .........................................
s-a operat în registrul comerţului computerizat la data de .......................................................... conform dispoziţiei de radiere
nr. .................... din ............................ .
Director, .........................
Data emiterii: .........................

Notă :
∗ În cazul în care cererea nu întruneşte condiţiile legale, se scrie “ se respinge cererea “ şi se motivează.
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