
NOTIFICARE PRIVIND 

DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ 

 Nr.: 1388 

 Data emiterii: 25.01.2020 

 

1. Date privind dosarul: 

Număr dosar 100/3/2020, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă 

2. Arhiva/registratura instanţei: 

Splaiul Independenţei nr. 319L, Sema Parc, Sector 6, Bucureşti, Tel 021.408.36.00. Programul arhivei 09:30-

14:00 

3.1. Debitor: 

FU CHUN IMPEX SRL, Cod de identificare fiscală 13093435, sediul social Bucureşti Sectorul 3, Str. 

BANIEI(FOSTA SF.GHEORGHE NOU), Nr. 1, Număr de ordine în registrul comerţului J40/5425/2000. 

3.2. Administrator special: 

Nu a fost numit 

4. Lichidator judiciar: 

GRINSOLV IPURL, Cod de identificare fiscală 32546494, Sediul profesional Bucureşti, Str. Nicolae 

Filimon nr. 30, bl. 17, sc. 1, ap. 51, Sector 6. 

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0713 Tel. 0744.485.826 Fax 021.637.23.93 

E-mail office@grinsolv.ro 

Nume şi prenume reprezentant Lichidator judiciar persoană juridică Ioan-Cosmin BĂLĂNEAN 

5. Subscrisa, GRINSOLV IPURL, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului FU CHUN IMPEX SRL, 

conform hotărârii pronunţate în şedinţa publică din 13.01.2020 de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, 

în dosarul 100/3/2020, 

 

în temeiul art. 99 şi urm. din Legea nr. 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţă, 

denumit în cele ce urmează “Legea”, 

 

NOTIFICĂ 

 

6. Intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului FU CHUN IMPEX SRL prin hotărârea 

pronunţată în şedinţa publică din 13.01.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, în 

dosarul 100/3/2020. 

6.1. Debitorul FU CHUN IMPEX SRL are obligaţia, în temeiul art. 74 din Lege, ca în termen de 10 zile de la 

deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. 1, în caz contrar 

putând fi aplicate sancţiunile prevăzute la art. 82 alin. 2 şi 169 alin. 1 lit. d din Lege şi art. 271 NCP. 

6.2. Creditorii debitorului FU CHUN IMPEX SRL pot să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia 

prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 

27.02.2020. 

În temeiul art. 114 din Lege, 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 hotărârea de deschidere a procedurii: 

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 

creanţelor este 09.03.2020. 

Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, 

conform art. 111 din Lege. 

Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.04.2020. 



**) Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Lege este 

10 zile de la primirea notificării. 

 

8. Adunarea creditorilor: 

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor  va avea loc la: 

Adresa 

Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, sc. 1, ap. 51, Sector 6, Bucureşti 

Data 16.03.2020 

Ora 14:00 

având ca ordine de zi : 

prezentarea situaţiei debitorului; 

desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor; 

confirmarea Lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului, plătibil din averea debitorului, la suma de 1.000 

lei lunar şi onorariu de succes 5% din sumele recuperate, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor 

din averea debitorului; 

alte menţiuni. 

 

9. Comitetul creditorilor***): 

Componenţa Comitetului creditorilor este: 

- nu a fost desemnat 

 

10.  Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti pentru efectuarea menţiunii. 

 

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. 104 din Lege. 

 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi 

ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, în copii certificate. 

 Cererea de înscriere a creanţei, documentele justificative și taxa de timbru vor fi comunicate astfel: 

- un exemplar va fi transmis atât în format scriptic(hârtie) la grefa Secţiei a VII –a civilă a Tribunalului 

Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail 

a Secţiei a VII –a civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro), 

- exemplarul destinat practicianului în insolvenţă va fi trimis pe adresa de corespondenţă electronică 

office@grinsolv.ro. 

 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 lei. 

Restricţii pentru creditori: 

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de 

executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, conform art. 75 alin. 1 din Lege. 

11.  Semnătura: 

 

_____________________________________ 

Lichidator judiciar 

GRINSOLV IPURL 

Prin practician în insolvenţă Ioan-Cosmin BĂLĂNEAN 

 
**) Se va menţiona în situaţia în care cererea introductivă este formulată de debitor, în condiţiile art. 71 din Lege 
***) Listă anexă conţinând membrii comitetului creditorilor (nume şi prenume / denumire) 


