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NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT 

Nr. 1224 

Data emiterii: 04.10.2019 

1 DATE PRIVIND DOSARUL:  

▪ Numar dosar 9482/3/2019 

▪ 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 PLATINIUM STAR TV S.R.L. 

▪ Cod de identificare fiscala: 31273299 

▪ Numar de ordine in registrul comertului: J40/2365/2013 

▪ Sediul social: Bucureşti, Str. Vlaicu Vodă, nr. 14, bl. V66, et. 2, ap. 7, Sector 3 

4 CREDITORI:*) 

▪ DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI 

in reprezentarea ADMINISTRATIEI SECTORULUI 3 - Bucuresti, str. Sperantei, nr. 

40, sector 2 

▪ CENTRUL ROMAN PENTRU ADMINISTRAREA DREPTURILOR ARTISTILOR 

INTERPRETI – CREDIDAM - Bucuresti, Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2 

▪ AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE 

IN COMUNICATII (ANCOM) - Bucuresti, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3 

▪ LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. - Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, judet 

Timisoara 

▪ TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - Bucuresti, Piata Presei Libere, 

nr. 3-5, cladirea City Gate, etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector 1 

http://www.vf.ro/
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5 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 

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

PLATINIUM STAR TV S.R.L., desemnat conform Hotararii Intermediare nr. 4966 din 

20.09.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 

9482/3/2019, în temeiul art. 146 alin. (1) şi art. 147 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

NOTIFICA 

7 Intrarea debitorului în procedura simplificata de faliment având în vedere că:   

 debitorul desi si-a declarat intentia de reorganizare nu a depus un plan;   

 debitorul nu si-a declarat intentia de a intra in reorganizare si nici o parte din cele indreptatite 

nu a depus un plan de reorganizare;  

 nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;  

 obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin 

planul confirmat;  

 activitatea debitorului in decursul reorganizarii aduce pierderi averii sale;  

X a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea 

debitorului in faliment, conform Hotararii Intermediare nr. 4966 din data de 20.09.2019 

pronuntata in dosarul mentionat mai sus. 

7.1 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. 

7.2 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. 
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7.2.1 Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei: 

▪ Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul 

suplimentar al creanţelor este de 10 zile de la primirea prezentei notificarii conform art. 

147 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă. 

▪ 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  

7.2.2 Alte termene stabilite prin hotararea de intrare in faliment: 

▪ Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea 

tabelului suplimentar al creantelor este 31.10.2019. 

▪ Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului 

suplimentar al creanţelor este 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar. 

▪ Termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor este 

15.11.2019. 

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 suplimentar” 

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 suplimentar 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 PLATINIUM STAR TV SRL – “in faliment, in bankruptcy, en faillite” 


