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existent la fila 86 dosar fond, au fost ridicate de către Ipj Olt – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice la 
22.09.2015 actele financiar-contabile ale societăţii, iar în prezent acestea sunt în cadrul dosarului penal aflat pe rolul 
Tribunalului Olt – Secţia Penală, conform susţinerilor intimatului, cu ocazia concluziilor pe fond. 
În aceste condiţii, se apreciază că practic intimatul nu a putut să predea documentele contabile lichidatorului judiciar 
dintr-o împrejurare independent de voinţa acestuia şi în consecinţă nu este probată una din condiţiile esenţiale pentru 
angajarea răspunderii civile delictuale, respectiv vinovăţia acestuia. 
În consecinţă, este nefondată critica de apel potrivit căreia în ipoteza nepredării documentelor nu mai trebuie dovedită şi 
vinovăţia administratorului social, căci, aşa cum s-a arătat, textul legal instituie doar o prezumţie relativă. 
Ca atare, având în vedere aspectele sus menţionate, în temeiul dispoziţiilor art.480 Cod procedură civilă, Curtea va 
respinge ca nefondat apelul. 

Pentru aceste motive, in numele legii, decide: 
Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta Siomax SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Manden SRL 
împotriva sentinţei nr.489/2018 din 11 iunie 2018, pronunţată de Tribunalul Olt – Secţia a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, în dosarul nr.2562/104/2016/a1, în contradictoriu cu intimatul pârât Bancu Nicolae. 
Definitivă. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Octombrie 2018. 
Completul compus din: 
Preşedinte,                                                                       Judecător,                                                                           Grefier, 
Angela Rădulescu                                                    Carmen Popescu                                                        Daniel Enculescu 
 
Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea POSTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL, cod unic de înregistrare: 15673471 
Premier Insolv SPRL 
Societate Profesională cu Răspundere Limitată 
Membru a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 
RFO II – 0895; CIF 37569626  

Notificare  
privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului 

SC Poşta Atlassib Curier Rapid SRL 
Nr.147 din 16.10.2018 

1.Date privind dosarul: număr dosar 2195/85/2018 -Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, judecator sindic Claudia Rohnean. 
2.Registratura/arhiva Tribunalului: mun. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.30, jud. Sibiu, telefon 0269/217104, program 
zilnic între orele: 08.30-12.00. 
3.Debitor: SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL, cod unic de înregistrare 15673471, J32/1036/2003, cu sediul 
în Sibiu, str. Autogării br.1, et.P, jud.Sibiu. 
4.Creditori: DGRFP Braşov-AJFP Sibiu 
5.Administrator judiciar: PREMIER INSOLV SPRL prin av.Maria Ştirbet, sediul profesional în mun.Sibiu,  
str. Crişanei nr.2, jud.Sibiu, nr. în Registrul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0895, C.I.F. 37569626, telefon 
0745/605521, fax. 0269- 229771, email: premierinsolvsprl@yahoo.com . 
6.Subscrisa, PREMIER INSOLV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC POŞTA ATLASSIB 
CURIER RAPID SRL, conform Ȋncheiere nr.407 din 09.10.2018 a Tribunalului Sibiu, în dosar nr.2195/85/2018, în 
temeiul art. 99 şi art.100, alin.1, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  
Notifică: 
7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL, prin 
Ȋncheiere nr. 407 din 09.10.2018 a Tribunalului Sibiu, dosar nr.2195/85/2018.  
7.1.Administratorul social al SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să prezinte lichdatorului judiciar toate documentele cu privire la activitatea şi averea debitorului, 
lista plăţilor efectuate în ultimele 6 luni şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, 
conform prevederilor art.82 din Legea nr.85/2014. 
7.2.Creditorii debitorului SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL sunt obligaţi, sub sancţiunea decăderii din 
dreptul de a-şi recupera creanţele, să depună cerere de admitere a creanţelor conform art.102, în următoarele condiţii:  
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor: 23.11.2018 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:  
• Termen de verificare a creanţelor,de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar: 13.12.2018.  
• În temeiul art. 111 din Legea nr. 85/2014, debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată pot formula contestaţii cu 
privire la creanţele şi drepturile de preferinţă inscrise în tabelul preliminar de creanţe. Acestea se depun la Tribunalul 
Sibiu, în termen de 7 zile de la publicarea tabelului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi se timbrează cu suma de 
200 lei, taxa judiciara de timbru. 
• Termen pentru soluţionare contestaţii, întocmire şi afişare tabel definitiv al creanţelor: 22.01.2019. 
8.Prima şedinţă a Adunării Creditorilor se convoacă la data de 18.12.2018, ora 12, la sediul administratorului judiciar 
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din Sibiu, str. Crişanei nr.2, jud.Sibiu, având ca ordine de zi: 1.confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea 
onorariului; 2.alegerea comitetului creditorilor; votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă, prin scrisoare, fax, email 
transmise lichidatorului judiciar până la data şi ora convocării. 
9. PREMIER INSOLV SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului, convoacă Adunarea Generală a 
Asociaţilor SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL în data de 18.10.2018, ora 12, la sediul ales al 
administratorului judiciar din Sibiu, str. Crişanei nr.2 jud.Sibiu, având ca ordine de zi: desemnarea administratorului 
special al debitorului. Informaţii suplimentare: 
 1. Cererea de admitere a creanţei va cuprinde elementele prevăzute la art.104, alin.1 din Legea nr.85/2014 va fi însoţită 
de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire a garanţiilor, în copii certificate şi va fi depusă la 
Registratura Tribunalului Sibiu sau transmisă prin poştă, până la termenul limtă-23.11.2018, în 2 exemplare, din care 
unul pentru administratorul judiciar.  
2. Cererea va fi însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei. 
3. Toate înscrisurile depuse în dosarul cauzei pot fi consultate la arhiva Tribunalului Sibiu.  
4. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii, conform prevederilor art.75 alin.1 din Legea nr.85/2014, 
se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor 
asupra averii debitorului. 

Administrator Judiciar Premier Insolv SPRL Sibiu av.Maria Ştirbeţ 
 

2. Societatea COFSIB SA, cod unic de înregistrare: 793879 
Depunere documente întocmite în procedura generală a insolvenței 

Nr.: 2254  Data emiterii: 16.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 475/85 anul 2010, Tribunal Sibiu, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ. Judecător sindic: Elena Trif. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.30, număr de telefon: 0269-217104, 
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8:00-12:00. 
3.Debitor: SC Cofsib SA Sibiu, cod de identificare fiscală RO 793879, sediul social Sibiu, str. N. Teclu, nr.15, 
jud.Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/239/1991. 
4. Administrator judiciar: Relco Active S.P.R.L., cod de identificare fiscală: RO 20800504, sediul social: Sibiu, str. 
Nicolae Iorga nr.11, etaj 1, jud.Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare: RFO II-0054, Tel/Fax: 
0269-225076, e-mail: office@relcoactive.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Ţichil Marcel Vasile 
5. Subscrisa: Relco Active S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC Cofsib SA Sibiu, reprezentat 
legal prin Ţichil Marcel Vasile,  
În temeiul: 
 art. 20 din Legea privind procedura insolvenţei comunică: 
 Raportul nr.26 întocmit pentru termenul de ședință din data de 16.10.2018 pentru debitorul Cofsib SA, astfel 
întocmit, prezentat în anexă, în număr de 1 filă. 
6. Număr de exemplare depuse: 
Depunem prezenta în 1 exemplar, pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport nr.26 
I. În perioada raportată administratorul judiciar a întreprins următoarele acţiuni cu caracter procedural: 
1. Depunem alăturat dovezile de publicare în B.P.I.: 
- cererea de publicare în B.P.I. a raportului nr.25 întocmit pentru termenul de şedinţă din data de 22.06.2018 – anexa 
nr.1; 
- dovada de publicare şi extras din B.P.I. nr.13051/28.06.2018 în care a fost publicat raportul nr.25 – anexa nr.2. 
Raportul nr.25 a fost publicat şi pe site-ul www.relcoactive.ro.  
2. Administratorul judiciar a transmis creditorilor societății Cofsib SA adrese prin care s-a solicitat confirmarea 
încasărilor conform Planului de reorganizare și comunicarea (dacă este cazul) a sumelor restante de plată pentru 
creanțele născute în cadrul procedurii insolvenței debitoarei. Adresele transmise către creditorii A.J.F.P. Sibiu, 
Municipiul Sibiu – Direcția Fiscală Locală, Tiffany&Cole SRL și dnul.Boța Nicolae, împreună cu dovezile de 
transmitere prin e-mail se prezintă în anexa nr.3. 
3. Cu adresa nr.SBG_DEX nr.20531/25.07.2018 (anexa nr.4) creditoarea A.J.F.P. Sibiu a comunicat administratorului 
judiciar că, potrivit adresei Serviciului Colectare, executare silită persoane juridice nr.114880/04.05.2018, debitoarea 
Cofsib SA figura cu obligații fiscale restante neachitate în cuantum de 2.856.556 lei. 
4. Cu adresa nr.43134/09.07.2018 (anexa nr.5) creditoarea Municipiul Sibiu – Direcția Fiscală Locală a comunicat 
administratorului judiciar că totalul creanțelor curente neachitate la data de 06.07.2018 era de 151.721 lei. 
5. La data de 15.10.2018 debitoarea Cofsib SA a prezentat administratorului judiciar dovezile privind plățile parțiale 
către creditorii A.J.F.P. Sibiu și Municipiul Sibiu – Direcția Fiscală Locală a creanțelor curente, în sumă totală de 
281.617 lei, după cum urmează: 
- creditoarea A.J.F.P. Sibiu: 221.617 lei; 
- creditoarea A.J.F.P. Sibiu și Municipiul Sibiu – Direcția Fiscală Locală: 60.000 lei. 
În anexa nr.6 se prezintă dovezile de achitare ale sumelor menționate. 
II. Cu privire la onorariul administratorului judiciar și a cheltuielilor materiale efectuate : 
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