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Intimat - Creditor 
3. SC Hyperion Trans SRL prin lichidator judiciar Heral Consult IPURL - Orăştie, str. N. Bălcescu, nr. 42, Judeţ 
Hunedoara 
Sunt chemaţi la această instanţă, sala de şedinţă I.L. Georgescu, completul C4 Apel-Insolvenţă în ziua de 23 aprilie 
2019, ora 9:00, pentru Apel - procedura insolvenţei - în cauza privind pe debitoarea Compact Security SRL, cu sediul în 
localitatea Deva, str. Retezat, nr. 8, ap. 11, Judeţ Hunedoara, având cod de identificare fiscală 24943051 nr. de ordine în 
Registrul Comerţului J20/31/2009. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                             Grefier, 
 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea WINTECH PVC SRL, cod unic de înregistrare: 19000770 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment 
1. Date privind dosarul: 
Dosar nr. 1087/93/2018*, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă. 
2. ARHIVA/REGISTRATURA INSTANȚEI: 
Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, Judeţul Ilfov, Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24,. 
Telefon: 021/312.23.43; 0372.21.88.16, e-mail trif-reg-civ@just.ro 
3. Debitorul 
WINTECH PVC SRL, cu sediul social în Afumaţi, Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 17, parter, județul Ilfov, România, 
înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J23/1768/2006, CUI 19000770. 
4. LICHIDATORUL JUDICIAR: 
IS-ROM SPRL, având număr de înregistrare RFO II – 0695 din data de 12.07.2013, cu sediul în București, str. Ion 
Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1, prin practician în insolvență Cătălin Cotorogea. 
Fax: 021/312.46.86, E-mail office@is-rom.ro și/sau catalin.cotorogea@is-rom.ro 
5. Subscrisa: 
IS-ROM SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului WINTECH PVC SRL conform Încheierii din data de 
14.02.2019, pronunțată de Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, în dosarul 1087/93/2018*, în temeiul art. 99, 100 și art. 147 
alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (denumită în continuare 
„Legea Insolvenței”) notifică 
6. Deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului WINTECH PVC SRL  
7. În temeiul art. 147 din Legea Insolvenței, creditorii debitorului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în vederea întocmirii tabelului preliminar, în următoarele condiții: 
7.1 Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței în Tabelul preliminar 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 01.04.2019. 
Declarația de creanță se va depune în 2 exemplare: (i) un exemplar, însoțit de înscrisurile doveditoare ale creanței și 
exemplarul original al dovezii achitării taxei judiciare de timbru și timbrul judiciar la Tribunalul Ilfov și (ii) un 
exemplar, însotit de toate înscrisurile doveditoare ale creanței și copia dovezii achitării taxei judiciare de timbru, către 
lichidatorul judiciar la adresa Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 11, etaj 2, sector 1. 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea Insolvenței, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul 
menționat atrage decăderea din dreptul privind creanța / creanțele pe care le dețineti împotriva debitorului. 
7.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
a. Termenul limită pentru verificarea creanțelor întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor 
este 12.04.2019. 
b. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestații la tabelul preliminar este de 7 (șapte) zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor debitorului conform dispozițiilor 
art. 146 alin. (2) din Legea Insolvenței.  
c. Termenul pentru de afișarea tabelului definitiv al creanțelor este data de 08.05.2019. 
Informaţii suplimentare 
i. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere 
a creanței" cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea Insolvenței.  
ii. Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însotită de documentele justificative ale creanței și actele 
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 

iii. Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe 
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, 
cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia, prin poștă.  

iv. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Ilfov. 
v. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informații cu privire la achitarea 
taxei de timbru se pot găsi pe portalul instanței secțiunea informații de interes public”. 

Lichidator judiciar, 
IS-ROM SPRL 

Prin practician în insolvență Cătălin Cotorogea 
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