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NOTIFICARE PRIVIND 

DESCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 
Nr.: 861/07.10.2015 

Data emiterii :07.10.2015  
 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 29533/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, Judecător 
sindic: Vișan Cristian Ștefan 
2. Arhiva/registratura instanței: B-dul Unirii nr. 37, Sector 3, București, Nr. tel. 021.408.36.00 Fax. 021.313.28.02; programul 
arhivei/registraturii instanței: L-V  0930 – 1400 
3.1. Debitor: Societatea QUATTRO STAR INT CO S.R.L.  -  în faliment, in bankruptcy, en faillite 
Sediul social: Str. Foișorului nr. 4, Bloc F1C, Scara A, Etaj 3, ap. 16, Sector 3, București, CP 031178, Număr de ordine în registrul 
comerțului: J40/4251/1999, Cod de identificare fiscală 11813912 
3.2. Administrator special: nu este desemnat 
4. Creditori:  
- DGRFPMB în reprezentarea Administrației Sector 3 a Finanțelor Publice – Str. Speranței nr. 40, Sector 2, București; 
- DGITL Sector 3 – Str. Sf. Vineri nr. 32, sector 3, București, CP 030205; 
- I.T.M. București – Str. Radu Vodă nr. 26-26A, Sector 4, București. 
5. Lichidator judiciar: RIM TRUST I.P.U.R.L. - Nr. înreg UNPIR: RFO II - 0766; CIF 33393526 Sediul social: București, 
Sector 1, Str. D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, Tel 0751.160.100, Fax 021.310.60.95, E-mail: av.paraschiv@gmail.com, 
office@rimtrust.ro, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar : Paraschiv Claudiu 
6. Subscrisa RIM TRUST I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului societatea QUATTRO STAR INT CO 
S.R.L.  -  în faliment, in bankruptcy, en faillite, conform Încheierii din data de 05.10.2015 pronunțată de Tribunalul București – 
Secția a VII-a în dosarul nr. 29533/3/2015, în temeiul art. 99 alin. (1) si (3)  și art. 100 alin. (1) din Legea 85/2014  

NOTIFICĂ 
7. Deschiderea procedurii falimentului prin procedura simplificată împotriva debitorului societatea QUATTRO STAR INT CO 
S.R.L.  -  în faliment, in bankruptcy, en faillite prin Încheierea din data de 05.10.2015 pronunțată de Tribunalul București – 
Secția a VII-a în dosarul nr. 29533/3/2015. 
7.1. Debitorul societatea QUATTRO STAR INT CO S.R.L. are obligația 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 procedura insolvenței. În cazul în care 
debitoarea nu va depune actele și informațiile arătate, devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 2 și art. 169 alin. 1 lit. d) teza a II-a 
din Legea nr. 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului societatea QUATTRO STAR INT CO S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
7.2.1. Termenul limita pentru depunerea cererii de admitere a creanței 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este: 20 noiembrie 2015  
Declarația de creanță se va depune in doua exemplare, însoțite de înscrisurile doveditoare ale creanței si exemplarul original al 
dovezii achitării taxei judiciare de timbru si timbrul judiciar la Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, cel de-al doilea 
exemplar, însoțit de toate înscrisurile doveditoare ale creanței si copia dovezii achitării taxei judiciare de timbru, putând fi 
comunicat lichidatorului judiciar la adresa: București, Sector 1, Str. D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, cod poștal 010362 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, nedepunerea cererii de 
admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele  pe care le dețineți 
împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
 

Termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii  falimentului 
este de 10 zile de la primirea notificării. 
 

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmire si publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa a 
tabelului preliminar al creanțelor este 02 decembrie 2015. 
 

Termenul de definitivare al tabelului de creanțe 28 decembrie 2015. 
 
8. Adunarea creditorilor: 
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Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la biroului lichidatorului judiciar RIM TRUST I.P.U.R.L. din 
București, Sector 1, str. D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, la data de 07 decembrie 2015, ora 14:00, ordinea de zi urmând a fi 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență în termenul legal prevăzut de Legea nr. 85/2014. 
9.Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul București. 
10.  Se convoacă AGA la biroul lichidatorului judiciar menționat la pct.5, pentru data de 19.10.2015, ora 14:00, având ca ordine 
de zi desemnarea administratorului special conform art. 5 pct. 4 si  art. 52-56 din Legea 85/2014, in cazul in care la prima Adunare 
Generala  a Asociaților nu se întrunește cvorumul necesare, a doua ședința va avea loc la data de 20.10.2015 in același loc si la 
aceeași ora. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanței 
în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
In plus, in cuprinsul cererii se vor indica contul bancar al creditorului, datele de contact e-mail, nr. telefon, nr. fax. 
 Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care atestă 
constituirea de garanții, în copii certificate. 
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa instanței,  
în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu mențiunea că 
exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poșta. 
In cazul in care se solicita înscrierea in tabelul preliminar a dobânzilor, penalităților sau a altor accesorii se va depune anexat 
cererii modalitatea de calcul al acestora, cu mențiunea ca nu vor putea fi incluse in tabelul preliminar accesorii calculate după data 
de 05.10.2015, fiind aplicabile dispozițiile art. 80 din Legea nr.85/2014. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informații cu privire la achitarea taxei de timbru 
se pot găsi pe portalul instanței la secțiunea "informații de interes public" 
Restricții pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra 
debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa ). 
Se pun în vedere părților și dispozițiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014.  
Potrivit art. 239 (infracțiunea de  Abuz de încredere prin fraudarea creditorilor): (1)Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, 
deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul 
fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
Potrivit art. 271, (infracțiunea de Obstrucționare a justiției) : (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecințelor faptei sale: 
a) împiedică, fără drept, … instanța să efectueze, în condițiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziția instanței în 
tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condițiile legii, în 
vederea soluționării unei cauze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 
Potrivit art. 275, (infracțiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri) : (1) Sustragerea, distrugerea, 
reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului 
într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează împiedicarea, 
în orice alt mod, ca un înscris necesar soluționării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la 
destinatar. 
11. Semnătura: 

RIM TRUST I.P.U.R.L. 
prin Paraschiv Claudiu 

 

 


