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NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT 

Nr. 1060 

Data emiterii: 28.08.2019 

1 DATE PRIVIND DOSARUL:  

▪ Numar dosar 21647/3/2019 

▪ Tribunal Bucuresti - Sectia a VII-a Civila 

2 ARHIVA/REGISTRATURA INSTANTEI: 

▪ Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6 

▪ Numar de telefon : 021 - 408.36.00; 408.37.00; 313.28.02 

▪ Programul arhivei/registraturii instantei 

▪ Registratura - et.1, camera 022. Program cu publicul: Zilnic – orele 0930 - 1400  

▪ Arhiva - parter, camera 06. Program cu publicul: Zilnic – orele 0930 - 1400 

3 DEBITOR: SOCIETATEA TAHION SOLAR S.R.L. 

▪ Cod de identificare fiscala: 29546494 

▪ Numar de ordine in registrul comertului: J40/359/2012 

▪ Sediul social: Bucureşti, Str. Hrisovului, nr. 2-4, bl. 2, ap. 88, parter, sector 1 

4 LICHIDATOR JUDICIAR: V.F. INSOLVENȚĂ SPRL 

▪ Cod de identificare fiscala: 28190517 

▪ Sediul social: str. Stirbei Voda nr. 26-28, et. 5, sect. 1, Bucuresti 

▪ Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa: RFO II – 0534 

▪ Tel/Fax : 021.314.02.00; 021.314.02.90;  

▪ E-mail : insolvency@vf.ro; www.vf.ro/insolvency 

5 Subscrisa V.F. INSOLVENȚĂ SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitorului TAHION 

SOLAR S.R.L., desemnat conform Incheierii de sedinta din 06.08.2019, pronuntata de 

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 21647/3/2019, in temeiul art. 99 alin. 

(1) si alin. (2) si art. 100 alin. (1) si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
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a insolventei si de insolventa, coroborate cu art. 71 alin. (2) si art. 74 raportat la art. 67 alin. (1) 

lit. c) din acelasi act normativ, 

NOTIFICA 

6 Deschiderea procedurii simplificate de faliment impotriva societatii debitoare TAHION 

SOLAR S.R.L. conform Incheierii de sedinta din 06.08.2019, pronuntata de Tribunalul 

Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 21647/3/2019. 

6.1 Debitorul are obligatia ca in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul 

cauzei documentele prevazute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolventei si de insolventa. 

6.2 Creditorii debitorului trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin 

depunerea cererii de admitere a creantei insotită de documentele justificative si de dovada platii 

taxei de timbru si va fi transmisă in două exemplare, după cum urmeaza: (i) Un exemplar in 

format scriptic se transmite la grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București si in format 

electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a Secției a VII-a Civilă a Tribunalului 

București (trb-insolventa@just.ro) și (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi 

transmis pe adresa de corespondenta indicata in notificare. 

6.2.1 Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei: 

▪ Termenul limita pentru pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra 

averii debitorului este 20.09.2019. 

▪ In temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul 

mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele pe care le detineti 

impotriva debitorului.  

6.2.2 Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii: 

▪ Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, si publicarea in BPI a 

tabelului preliminar al creantelor este 30.09.2019. 

▪ Termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creantelor este 25.10.2019. 

▪ Termenul limita de depunere a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii 

prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 

insolventa este de 10 zile de la primirea notificării prevăzută la art. 99 din lege, precum 

si termenul de solutionare a opozitiilor care nu va depasi 10 zile de la data expirarii 

termenului de depunere a acestora. 
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7 ADUNAREA CREDITORILOR: 

Prima sedinta a Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar in data de 

07.10.2019, ora si ordinea de zi urmand a fi anuntate prin convocatorul publicat in BPI in 

conformitate cu dispozitiile art. 48 din Legea nr. 85/2014. 

8 Deschiderea procedurii de faliment se notifica Oficiului Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea mentiunii. 

9 INFORMATII SUPLIMENTARE: 

 In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la 

tribunal in format scriptic la grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București si in format 

electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a Secției a VII-a Civilă a Tribunalului 

București (trb-insolventa@just.ro) „Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar” 

cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative 

ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii, in copii certificate. 

 Un exemplar al cererii de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi transmis 

prin poştă pe adresa lichidatorului judiciar V.F. INSOLVENȚĂ SPRL, str. General Ernest 

Brosteanu, nr. 31, et. 2, Bucuresti, sector 1. 

 Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 

Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru in suma de 200 lei. 

Restrictii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile 

judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale 

(art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

 

V.F. INSOLVENȚĂ SPRL,  

lichidator judiciar al TAHION SOLAR SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite 

 

 


