
 
 

NOTIFICARE PRIVIND 
DESCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI ÎN FORMA GENERALĂ 

Nr.:701/27.08.2015 
Data emiterii : 27.08.2015  

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar  3548/93/2014, aflat pe rolul Tribunalului  Ilfov Secția Civilă, Judecător sindic: Cătălin 
Constantin Mihai  
2. Arhiva/registratura instanței: str. Știrbei Vodă nr.24, oraș Buftea,  județ Ilfov,  Nr. tel.  021 312.23.43 Fax.021 312.23.51;  
programul arhivei/registraturii instanței: L-V  0900 – 1300 
3.1. Debitor: Societatea  ABS NORTH BETTING S.A.  -  în faliment, in bankruptcy, en faillite 
Sediul social: Sat Ciofliceni, comuna Snagov, Șoseaua Ciofliceni nr.185, camera 109, județ Ilfov,  Număr de ordine în registrul 
comerțului: J23/1061/2012, Cod de identificare fiscală 30091973 
4. 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 
5. Subscrisa RIM TRUST I.P.U.R.L., în calitate de lichidator  judiciar al debitorului societatea ABS NORTH BETTING S.A. , 
conform Încheierii din data de 19.08.2015 pronunțată de Tribunalul Ilfov, secția civilă în dosarul nr. 3548/93/2014, în temeiul art. 
145 și 146 din Legea 85/2014  

NOTIFICĂ 
6. Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitorului societatea ABS NORTH BETTING S.A. prin Încheierea 
din data de 19.08.2015 pronunțată de Tribunalul Ilfov, secția civilă în dosarul nr. 3548/93/2014. 
6.1. Debitorul societatea ABS NORTH BETTING S.A. are obligația ca în termen de 10 zile de la data notificării deschiderii 
procedurii să procedeze la predarea gestiunii către lichidatorul judiciar.  
6.2. Creditorii debitorului societatea ABS NORTH BETTING S.A.  trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a creanțelor născute în timpul procedurii, în condițiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței suplimentare 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii asupra averii debitorului este 
05.10.2015. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, nedepunerea 
cererii de admitere a creanței suplimentare, până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe 
care le dețineți împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în forma generală: 

Termenul de verificare a creanțelor menționate la art. 146 alin. (3) din lege, de întocmire, afișare și comunicare a 
tabelului suplimentar al acestora – 01.11.2015. 

Termenul de depunere la tribunal a contestațiilor – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. 
Termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 01.12.2015. 

7. Prin Încheierea din data de 19.08.2015 pronunțată de Tribunalul Ilfov, secția civilă în dosarul nr. 3548/93/2014, se 
dispune dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitorului.  
8. Deschiderea procedurii falimentului în forma generală se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov. 

 
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 administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu mențiunea 
că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poșta. 
 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: 
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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 
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