BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 22845/29.11.2018
„Balanovici Boris-Teodor”, desemnat lichidator judiciar al S.C. Vlanikton S.R.L., în temeiul art. 59 din Legea nr.
85/2014, depunem următorul:
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura insolvenței,
pentru debitorul SC Vlanikton SRL., la data de 27.11.2018
Nr. 649/27.11.2018
Prezentarea lichidatorului judiciar.
Prin Încheierea din data de 07.02.2018 a Tribunalului Hunedoara, pronunţată în dosarul nr. 4121/971/2017, Consorțiul
format din „C.I.I. Popovici Florin-C.I.I. Balanovici Boris-Teodor”, cu sediul în Botoșani, str. Hatman Arbore nr.5, a
fost desemnat în calitate de lichidator judiciar al societăţii comerciale Vlanikton SRL., cod de identificare fiscală
22538524, cu sediul social în Municipiul Petroşani, strada General Ion Dragalina, blocul 10C, ap. 7, jud. Hunedoara,
număr de ordine în registrul comerţului J20/1469/2007.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de insolvenţă.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare, a fost
întocmit, depus la dosarul cauzei și publicat în B.P.I. nr.1.352/22.01.2018.
Conducerea activităţii societăţii debitoare.
Până la data deschiderii procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014, activitatea societății a fost condusă de către
administratorul statutar, Niculescu Vladimir.
Introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor.
Nu au fost identificate transferuri patrimoniale anulabile.
Aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor.
Societatea debitoare nu deține bunuri mobile/imobile valorificabile.
Menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de către debitor.
Nu au fost identificate contracte în derulare.
Verificarea creanţelor şi întocmirea tabelului creditorilor.
A fost întocmit, depus la dosarul cauzei și publicat în B.P.I., Tabelul definitiv al creditorilor-cuprinzând creanțe în
valoarea totală de 315.115 lei din care:
A.J.F.P. Hunedoara=315.115 lei-creditor unic.
Urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului.
Nu s-a încasat nici o sumă.
Urmărirea plăţilor debitorului.
Nu e cazul.
Vânzarea bunurilor din averea debitorului.
Nu e cazul.
Orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul sindic.
Au fost înaintate adrese către diferite instituții:
-publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a documentelor de procedură.
-deoarece administratorul statutar, nu a procedat la predarea documentelor prevăzute de lege, în condițiile prevăzute de
art.169 din Legea nr.85/2014, am întocmit și înaintat, la dosarul cauzei, propunere privind atragerea răspunderii
personal-patrimoniale, împotriva administratorului statutar, Niculescu Vladimir, cu termen de judecată la data de
05.12.2018.
Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii de insolvenţă sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile
existente în averea debitorului:
- onorariu=1068 lei (onorariu octombrie - noiembrie 2018), neîncasat.
Concluzii: solicităm termen pentru finalizarea propunerii de atragere a răspunderii personale împotriva
administratorului statutar, Niculescu Vladimir.
Anexăm: extras portalul instanțelor
Lichidator judiciar, Consorțiul „C.I.I. Popovici F.- C.I.I. Balanovici B.”
Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BUCHAREST FILM STUDIOS S.A. (FOSTA STUDIOURILE MEDIA PRO SA), cod unic de
înregistrare: 2788488
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr. iesire: 6007 / 28.11.2018
1. Date privind dosarul: număr dosar 1244/93/2017, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 24, Jud. Ilfov; Număr telefon 021/312.23.43
3.Debitor: BUCHAREST FILM STUDIOS SA Cod de identificare fiscală: 2788488, Număr de ordine în registrul
comerţului J23/2525/2002, sediul social: loc. Buftea, oras Buftea, str. Studioului, nr. 1, jud. Ilfov.
4. Administrator judiciar: DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L., Cod de identificare fiscală 20904335, sediul social
București, str. Buzești nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă
RFO II 0092/2006, tel./fax 021.318.74.25, E-mail dinu.urse@gmail.com, nume şi prenume reprezentant administrator
judiciar, Asociat Coordonator Dan Urse.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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5. Subscrisa: DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului BUCHAREST
FILM STUDIOS SA, conform Hotararii intermediare nr. 3145 din data de 15.11.2018, pronunţată de Tribunalul Ilfov,
Secţia Civilă, în dosarul nr. 1244/93/2017, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art.
67, alin. (1), notifică
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului BUCHAREST FILM STUDIOS SA, prin
Hotararea intermediara nr. 3145 din data de 15.11.2018, pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, în dosarul nr.
1244/93/2017.
6.1. Debitorul BUCHAREST FILM STUDIOS SA 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 nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
6.2. Creditorii debitorului BUCHAREST FILM STUDIOS SA 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 asupra averii debitorului este 31.12.2018.
În temeiul art. 114 alin.(1) 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 pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, pentru întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar al creanţelor este 21.01.2019.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Termenul limită pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.02.2019.
Prima sedinta a adunarii generale a creditorilor este stabilita pentru dara de 28.01.2019.
Urmatorul termen administrativ de control pantru analiza stadiului continuarii procedurii a fost stabilit de catre instanta
la data de 28.02.2019.
7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov 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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Pentru celeritatatea procedurii, adresam creditorilor rugamintea de a comunica declaratia de creanta şi pe adresa de email a administratorului judiciar: dinu.urse@gmail.com.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Ilfov.
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 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă).
De asemenea, indiferent de disponibilul bănesc existent în conturile debitorului, instrumentele de plată predate anterior
deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitorului nu vor putea fi plătite având în vedere dispozițiile art. 84, 159 și
161 din Legea nr. 85/2014.
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, asociat coordonator Dan Urse
Județul Mehedinţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FULL CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 17242009
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr.14, judeţul Mehedinţi
Dosar nr.7143/101/2012; Termen: 08.02.2019
Citaţie
Ziua 26, luna 11, anul 2018
Către:
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Smârdan, nr.
3, judeţul Mehedinţi;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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