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Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DUO MAT RETAIL S.R.L., cod unic de înregistrare: 33675012 
Debitor: SC Duo Mat Retail SRL Suceava - în faliment, in bankruptcy, en faillite  
Dosar nr. 804/86/2018 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei 
Nr. înreg. 3452 Data emiterii: 21.06.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 804/86/2018; Tribunal Suceava-Secţia a II-a civilă-faliment; judecător sindic 
Mitric Laura Iuliana; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, C.P. 720062; număr de telefon: 0230 
214 948, 0230 523 290; fax: 0230 522 296; programul arhivei/registraturii: 09.00-13.00; 
3.1. Debitor: SC Duo Mat Retail SRL, cu sediul social în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101A, jud. Suceava, C.U.I. 
33675012, număr de ordine în registrul comerţului J33/832/2014; 
3.2. Administrator special: nu este desemnat; 
4. Lichidator judiciar: Business Support Solutions S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 17, et. 4, cam. 
405, jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. II-0851 din 22.04.2016, având C.I.F. 36061912, 
tel. 0745.534.462 sau 0749.938.903, email: office@bssgroup.ro, nume şi prenume reprezentanţi lichidator judiciar 
persoană juridică: asociaţi coordonatori Cibotaru Adelina şi Paraschiv Ana-Maria; 
5. Subscrisa, Business Support Solutions S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Duo Mat Retail 
SRL, conform Sentinţei civile nr. 285 din data de 15.06.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava-Secţia a II-a civilă-
faliment, în dosarul nr. 804/86/2018, în temeiul art. 147 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, notifică 
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenței debitorului SC Duo Mat Retail SRL, conform Sentinţei civile nr. 
285 din data de 15.06.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava-Secţia a II-a civilă-faliment, în dosarul nr. 804/86/2018. 
6.1. Debitorul SC Duo Mat Retail SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
6.2. Creditorii debitorului SC Duo Mat Retail SRL trebuie 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 este 25 iulie 2018. În temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din 
drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06 august 2018. Termenul pentru soluţionarea 
eventualelor contestaţii este 27 august 2018. Termenul pentru verificarea definitivării tabelului de creanţe este 03 
septembrie 2018. 
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al 
lichidatorului judiciar, Adresa: mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 17, etajul 4, camera 405, data: 10.08.2018, ora: 10.00, 
având ca ordine de zi: 
 alegerea Comitetului creditorilor, precum şi a preşedintelui acestuia; 
 confirmarea numirii lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia. 
8. Comitetul creditorilor: Componenţa Comitetului creditorilor nu a fost stabilită. 
9. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Suceava 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 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că 
exemplarul pentru lichidatorul 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, acolo unde este cazul, de dovada plăţii taxei 
judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei în conformitate cu prevederile art. 14 ale O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Business Support Solutions S.P.R.L.,  
prin asociaţi coodonatori, 

Cibotaru Adelina   Paraschiv Ana-Maria 
 
 




