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CONVOCARE A  

ADUNĂRII CREDITORILOR 

QUICKPACK SPEDITIONS 

INTERNATIONAL SRL 
 Nr. 1381 

 Data 16.01.2020 

1. Date privind dosarul: 

Număr dosar 38982/3/2017, Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civilă 

Arhiva/registratura instanţei: 

Spl. Independenţei nr. 319 L, Clădirea B, SEMA Parc, Sector 6, Bucureşti, Tel 021.408.36.00. 

Programul arhivei 09:30-14:00 

2. Creditori 

Conform anexă. 

3.1. Debitor: 

QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL, Cod de identificare fiscală 26057655, 

sediul social Spl. Independenţei nr. 273, Corp 1, Et. 3, Sector 6, Bucureşti, Număr de ordine în 

registrul comerţului J40/9864/2009. 

4. Administrator judiciar: 

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

Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, ap. 51, Sector 6. 

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

021.637.2393 E-mail office@grinsolv.ro 

Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Ioan-Cosmin 

BĂLĂNEAN. 

5. Subscrisa, GRINSOLV IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului 

QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL, conform încheierii din 13.10.2017 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, în dosarul 38982/3/2017, 

în temeiul art. 47 şi următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi insolvenţă 

 din oficiu 

 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR 

Adunarea creditorilor va avea loc în Bucureşti, Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, sc. 1, ap. 51, 

Sector 6, în data 23.01.2020 la ora 14:00. 

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 
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înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 1 zi înainte de data fixată pentru exprimarea 

votului. 

ORDINEA DE ZI: 

1. Aprobarea organizării zilnice de licitații publice cu strigare astfel: 

- un set de 5 licitații zilnice cu prețul de pornire 75% din valoarea stabilită prin raportul de 

evaluare, respectiv câte 24.450 lei pentru fiecare dintre terenuri și 17.092,50 lei pentru 

piesele auto. 

- în cazul în care nu sunt valorificate, un set de 5 licitații zilnice cu prețul de pornire 50% 

din valoarea stabilită prin raportul de evaluare, respectiv câte 12.225 lei pentru fiecare 

dintre terenuri și 8.546,25 lei pentru piesele auto, 

- în cazul în care nu sunt valorificate, un set de 5 licitații zilnice cu prețul de pornire 25% 

din valoarea stabilită prin raportul de evaluare, respectiv câte 8.150 lei pentru fiecare 

dintre terenuri și 5.697,50 lei pentru piesele auto. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

Se menționează că la baza propunerii administratorului judiciar de valorificare stau: 

- dispozițiile art. 18 din Normele metodologice din 4 iulie 2007 de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului ca fiind dispoziții legale 

privitoare la situații asemănătoare, după prevede art. 1 alin. 2 din Codul civil, care arată 

că: 

(1)În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul 

de depozitare sau de la locul de deţinere, precum şi în regim de consignaţie, în termen de 30 de 

zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preţurilor 

stabilite iniţial cu până la 30% din valoarea stabilită. 

(2)În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluări se pot face mai multe reevaluări 

succesive, în sensul majorării sau al reducerii preţului bunurilor, în funcţie de decizia comisiei 

de evaluare. Reducerea preţurilor bunurilor poate fi făcută până la 75% din preţul stabilit 

iniţial. 

(3)După expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vânzare, cu aprobarea 

conducătorului organului de valorificare, bunurile pot fi valorificate la un preţ care nu poate fi 

mai mic decât cel oferit de unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor. 

- Faptul că prima licitație a avut loc pe 10.12.2018 la ora 14:00, în urmă cu mai mult de 

1 an. 

 

 

Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: 

- administratorului judiciar. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

SEMNĂTURA: 

Practician în insolvenţă Cosmin BĂLĂNEAN 
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Lista creditorilor QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL 
Nr. 

crt. 

Denumire CUI/CNP Nr. 

înregistrare 

Sediu Tel./Fax/Email 

1 Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor 

Publice Bucureşti 

N/A N/A Str. Speranţei nr. 

40, Sect. 2, 

Bucureşti 

+40 21 210 1483 

juridic.mb@mfinante.ro 
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