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6.1. Dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
6.2. Debitorul SC COSTI IMPEX COMPANY SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la pronunţarea hotărârii de 
deschidere a procedurii falimentului, să depună la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67, alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, precum și toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea și averea sa, 
lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute în 
cei doi ani anteriori deschiderii procedurii. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate mai sus, 
devin aplicabile dispoziţiile art. 82, alin. (2) şi art. 169, alin. (1), lit. (d) art. 341 din Legea nr. 85/2014 și art. 271 NCPP.  
6.3. Creditorii debitorului SC COSTI IMPEX COMPANY SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:  
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.12.2017. 
În temeiul art. 114, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
6.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii - 10 zile de la primirea 
notificării, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 5 zile de la data expirării termenului de 
depunere a acestora. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar de creanţe este 25.01.2018.  
Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 22.02.2018.  
Termenul pentru depunerea raportului prev. la art.97, alin.1 privind cauzele insolvenței din Legea 85/2014 este 06.12.2017.  
Termenul pentru începerea inventarierii bunurilor debitoarei: 26.12.2017  
Termenul pentru continuarea procedurii este 08.03.2018, ora 9.00, complet C20. 
7. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc în Bucureşti, str. Dreptății, nr. 14, bl. 
A2, sc.1, et.4, ap.18, sector 6, în data de 08.02.2018, ora 12,00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului, 
prezentarea şi aprobarea raportului cauzelor care au condus la apariţia stării de insolvenţă, întocmit în baza prevederilor 
art.97, alin.1 din Legea 85/2014; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de 
judecătorul sindic și stabilirea onorariului acestuia. 
8. Adunarea acţionarilor/asociaţilor: 
Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării generale a acţionarilor/asociaţilor va avea loc în Bucureşti, str. Dreptății, 
nr. 14, bl. A2, sc.1, et.4, ap.18, sector 6, în data de 08.12.2017, ora 14,30, având ca ordine de zi: desemnarea 
administratorului special.  
Notă: În cazul în care creditorii nu vor putea fi prezenţi, reprezentaţi legal la adunarea creditorilor sau nu vor transmite 
în scris votul cu privire la ordinea de zi până la data şi ora şedinţei, se consideră acceptul tacit faţă de ordinea de zi 
comunicată sau hotărârea luată de creditorii prezenţi, daca este întrunită majoritatea cerută de lege. 
9. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București 
pentru efectuarea menţiunii. 
Informații 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 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
� Cererea de înscriere a 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 de înscriere a creanţei în tabelul preliminar 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 (art.75, alin.1 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa).  
Cabinet Individual de Insolvenţă Săvoiu Iulian, prin reprezentant: Săvoiu Iulian. 

Lichidator judiciar, Săvoiu Iulian 
 

2. Societatea DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL, cod unic de înregistrare: 32431079 
Societatea DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL; cod unic de inregistrare 32431079 ; 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolventa  
Număr 565, data emiterii: 16.11.2017 

1. Date privind dosarul nr.27265/3/2017, Tribunalul Bucureşti, Secţia VII-a Civila, Judecător sindic. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Splaiul Independentei, nr.319L, cladirea B, sector 6, Bucureşti, luni – vineri 9,30-14,00;  

Administrator
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3.Debitor: SC DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul.THEODOR PALLADY, nr.54-56, 
C2-corp 2, biroul NR.2.5, et.2, sector 3, J40/13621/2013, CIF 32431079. 
4. Administrator special: Nu este desemnat;  
5. Creditor: *) Listă anexă:.  
6. VALROM CONSULT–IPURL, număr de inregistrare în Registrul Societatilor Profesionale RSP 0288/19.01.2007, 
tel./fax 021/3137515 şi 021/7812009; 0761/334994, cu sediul în str. Dr. Joseph Lister, nr.58, ap.3, sector 5, Bucureşti, 
sediul ales în str. Frederic Joliot Curie, nr.17, parter, sector 5, Bucureşti, E-mail: valeria_dragoi@yahoo.com; în calitate 
de administartor judiciar al debitorului, SC DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL, în temeiul art.72, alin.6, coroborat cu 
dispozitiile art.99, alin. (1) şi art.100, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei L85/2014, notifică: 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului: SC DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL, CUI 32431079, 
prin Hotărârea din data de 25.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia VII-a Civila, în dosarul 
nr.27265/3/2017; 
7.1. Debitorul: SC DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura 
insolvenţei; 
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.12.2017; 
În temeiul art. 114, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului; 
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 28.12.2017; Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor 22.01.2018; data 
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 02.01.2018 orele 14,00 la sediul ales al administratorului judiciar, din 
str. Frederic Joliot Curie, nr.17, parter, sector 5, Bucureşti, avand pe ordinea de zi urmatoarele: prezentarea situatiei 
debitorului, stabilirea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia; 
Informaþii 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 privind 
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va cuprinde: numele /denumirea creditorului, 
domiciliul /sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum şi mentiunui cu privire la eventualele cauze de preferinta. la 
cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinta, cel mai 
târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creantei. 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 administratorului 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 de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75, alin 1 din Legea privind procedura 
insolvenţei).  

Lista creditori: 
Nr.crt  Denumire creditor  Adresa  Sect 

1 Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  Str.Capitan Av. Alex. Serbanescu, nr.50 S 2 
2 D.I.T.L. Sector 1 Str. Biserica Amzei, nr.21-23 S 1 

3 D.G.R.F.P. în reprezentare A.F.P. Sector 3 Str. Sperantei, nr.40, Bucureşti S 2 
Administrator judiciar, Valrom Consult–IPURL, prin Dragoi Valeria; 

 
3. Societatea TONSILV ARG PETROLEUM SRL, cod unic de înregistrare: 26725088 
Societatea TONSILV ARG PETROLEUM SRL Cod unic de înregistrare 26725088 

Raport privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitoarei 
Nr. 13858 / 20.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 19182/3/2017, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319 L; cladirea B - Sema Parc, sect. 6, 
Telefon:021.408.36.00,Fax arhiva: 021.313.28.02 Program: L-V 09:30 - 14:00. 
3.Debitor: TONSILV ARG PETROLEUM SRL, cu sediul în TONSILV ARG PETROLEUM S.R.L, cu sediul în 
Bucureşti, sector 3, Bd. Theodor Pallady, nr.15, bl.U2, Et.5,ap.32, J40/1910/2011, CUI 26725088 
4. Administrator judiciar: PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A, 
jud. Cluj, CIF 26619141, nr. Matricol: 2A0444, tel. 0264/432.603, E-mail: office@phoenixomega.ro  
5. Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului TONSILV ARG 
PETROLEUM S.R.L conform încheierii civile din data de 05.10.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul cu 
nr. 19182/3/2017, în temeiul Legii nr. 85/2014 publicăm următorul: 

Raport privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitoarei 
Prin încheierea civilă pronunţată în şedinţa publică din data de 05.10.2017 în dosarul nr. 19182/3/2017 aflat pe rolul 

Administrator
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