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Ordinea de zi: 
 Aprobarea Regulamentului de vanzare nr.2 continand propunerea de valorificare a bunului mobil (autovehicul marca 
CHEVROLET TAHOE) apartinand debitorului SC ROJIN TEXTILE SRL. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

ACSIS SOLV IPURL, 
Lichidator judiciar al SC ROJIN TEXTILE SRL, 

prin Practician în insolventa Dumitrache Mihnea Alexandru 
 

Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FARVIEW INVESTMENTS SRL, cod unic de înregistrare: 17904114 

Notificare privind 
deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr.: 1090,  Data emiterii: 18.04.2019 

1. Date privind dosarul: 
Număr dosar 8920/3/2019, 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: 
FARVIEW INVESTMENTS SRL, Cod de identificare fiscală 17904114, sediul social Bucureşti Sectorul 1, Strada 
GHEORGHE BRĂTIANU, nr. 5, Etaj 1, ap. 1, Număr de ordine în registrul comerţului J40/14804/2005. 
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 FARVIEW INVESTMENTS SRL, 
conform hotărârii pronunţate în şedinţa publică din 05.04.2019 de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, în dosarul 
8920/3/2019, 
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 FARVIEW INVESTMENTS SRL prin hotărârea 
pronunţată în şedinţa publică din 05.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, în dosarul 
8920/3/2019. 
6.1. Debitorul FARVIEW INVESTMENTS 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 FARVIEW INVESTMENTS 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 20.05.2019. 
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 
30.05.2019. 
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 24.06.2019. 
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Lege este 15 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 04.06.2019 
Ora 14:00 
având ca ordine de zi : 
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prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor; 
confirmarea Lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului, plătibil din averea debitorului, la suma de 4.500 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: 
1. 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 şi documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar: 
- Unul se va depune la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, împreună cu taxa de timbru, 
- Al doilea se va transmite Lichidatorului judiciar prin poştă sau mijloace electronice ce asigură confirmarea primirii. 
 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. 

Lichidator judiciar, 
GRINSOLV IPURL, 

Prin practician în insolvenţă Ioan-Cosmin Bălănean 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AL STOM COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 7507524 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă 
Str. Traian nr. 31 
Dosar nr. 675/118/2016/a19 

Comunicare 
Sentinţă civilă nr. 617, din data de 4.04.2019 

Către,  
(listă anexă) 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 617 din data de 4.04.2019, pronunţată în dosarul nr. 675/118/2016/a19, de 
Tribunalul Constanţa, Secţia a II a civilă, privind pe debitoarea SC AL STOM COMPANY SRL, cu sediul în mun. 
Constanţa, str. Siretului, nr. 1, etaj 1, judeţul Constanţa, CUI 7507524, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa sub nr. J13/1756/1995. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Listă anexă: 
contestatoarea  
SC SHAPIR STRUCTURES SRL PRIN LICHIDATORUL JUDICIAR FRACTAL INSOLVENTA SPRL cu sediul în 
sector 2, Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 33 
intimaţii  
MPM INSOLVENCY IPURL ADMINISTRATORUL JUDICIAR AL DEBITOAREI SC AL STOM COMPANY SRL 
cu sediul în Constanţa, bd. Ferdinand nr.33, bl.R7, sc.B, ap.1  
SC AL STOM COMPANY SRL PRIN ADMINISTRATORUL SPECIAL PAPADUMITRU ALEXANDRU cu sediul 
în Constanţa, str. Ghiocei nr.7-9. 

* 
Cod ECLI ECLI:RO:TBCTA:2019:010.000617 
Dosar nr. 675/118/2016/a19 
Tribunalul Constanța, Secţia a II-a Civilă 

Încheiere  
Ședința Publică Din 21.02.2019 

Judecător Sindic Aniela Adriana Staicu 
Grefier Narcis Dobre 

Pe rol, soluţionarea contestaţiei formulată de contestatoarea SC SHAPIR STRUCTURES SRL PRIN LICHIDATORUL 
JUDICIAR FRACTAL INSOLVENTA SPRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 33 în 
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