
 

NOTIFICARE PRIVIND 

 DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT 

Nr. 158/27.04.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 42922/3/2015,  Tribunal Bucuresti, Secţia a-VII-a Civila 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul Unirii, nr 37, sector 3, Bucuresti 
Numar de telefon: 021-408.36.00; 021-408.37.00, Nr. de fax: 021.313.28.02                                              
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri: 9.00- 14.00                                  
3. Debitor S.C. GRAPHIC BUSINESS CENTER S.R.L.  cu sediul in Bucureşti, sector 1, Calea Griviței, 
nr.405, bloc S, scara B, et.subs., Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/5607/2004, CUI 
16316191.                                                                                                               
4. Lichidator judiciar: DS INSOLV SPRL , Cod de identificare fiscala 32859190, cu sediul în Bucuresti, 
str. Tururelelor nr.11A, corp.C, etaj4, modul 18, sector 3, Număr de înregistrare în Registrul Formelor 
de Organizare RFO II – 0732, Nr. matricol 2A0732, tel/fax:+40(21)327.76.05, e-mail: 
office@dasgroup.ro, prin reprezentant Daniela Elena Stoica.                                                             
5.Subscrisa DS INSOLV SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. GRAPHIC BUSINESS 
CENTER S.R.L., conform încheierii de ședință din data de 22.04.2016, pronunțată de catre Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a-VII-a Civila, în dosarul nr. 42922/3/2015 în temeiul art. 99 alin. 3 din Legea nr. 
85/2014,  

NOTIFICĂ: 
 

6. Intrarea in faliment prin procedura simplificata si ridicarea dreptului de administrare al debitoarei: 
S.C. GRAPHIC BUSINESS CENTER S.R.L., conform încheierii de ședință din data de 22.04.2016, 
pronunțată de către Tribunalul Bucuresti, Secţia VII-a Civila, în dosarul nr. 42922/3/2015; 
6.1. Debitorul: S.C. GRAPHIC BUSINESS CENTER S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din 
Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa; 
6.2. Creditorii debitorului  trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor nascute anterior 
deschiderii procedurii asupra averii debitoarei este 03.06.2016; in temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a 
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care 
le deţineţi împotriva debitorului; 
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 10.06.2016.  
6.2.3.Termenul limita pentru introducererea eventualelor contestatii la tabelul preliminar este 
de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului preliminar; 
6.2.4. Termenul de definitivare a tabelului creantelor si afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 
24.06.2016;  
6.2.5. Termen pentru continuarea procedurii: 09.09.2016. 
 



 
 
7. Adunarea creditorilor 
Se convoaca prima adunare a creditorilor in data de 16.06.2016, orele 1100

1. confirmarea lichidatorului judiciar si onorariului acestuia; 

, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, corp C, etaj 4, modul 18, sector 3, avand 
ca ordine de zi: 

2. desemnarea comitetului creditorilor; 
3. prezentarea situatiei debitorului 

 
      Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. 
      Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de 
creditor,semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau 
înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, 
bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la 
administratorul judiciar/lichidator judiciar, pana la data si ora fixată pentru exprimarea votului. 
 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la 
tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu  respectarea dispoziţiilor art. 
102 alin.1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de  insolvenţa. 
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative 
ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau 
transmise prin poştă pe adresa instanţei,  în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat 
administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru 
administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei. 

RESTRICŢII PENTRU CREDITORI: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru 
realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin.1)  din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolventei si de  insolvenţa). 

 
    

Lichidator judiciar 
DS INSOLV SPRL 

Prin reprezentant 
Daniela Elena Stoica 

 


