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În cadrul procedurii este desemnat în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA FELEZEU 
ION TUDOR cu sediul în Cluj Napoca, str. Dorobanților, nr. 7, ap.15, jud. Cluj, Atestat nr. 1B2481/2011, U.N.P.I.R., 
C.I.F. RO- 21077872, tel. 0744261868, fax 0364143285, email felezeutudor@yahoo.com 
Demersurile întreprinse de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii 
De la numirea noastra în calitate de lichidator judiciar al debitoarei am întreprins următoarele demersuri: 
- Am publicat notificarea de deschidere a procedurii de faliment în Buletinul Procedurilor de insolvenţă. 
- În vederea stabilirii masei credale, au fost trimise notificări privind deschiderea procedurii către principalul creditor 
bugetar: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Baia Mare, şi catre ceilalti creditori.  
- am întocmit, afişat, publicat şi comunicat Tabelul preliminar al creantelor  
- am întocmit, afişat, publicat şi comunicat Tabelul definitiv al creantelor debitoarei. 
- Se va solicita, Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramures, situaţia la zi a contractelor individuale de muncă. 
Potrivit informaţiilor furnizate de ITM Maramures, societatea nu figurează cu contracte de muncă active. 
Situaţia activului societăţii debitoare 
- Se va solicita Direcţiei Fiscale a Municipiului Maramures sa ne comunice daca societatea debitoare figureaza cu 
bunuri impozabile. Din verificarile efectuate, nu au fost identificate bunuri apartinand societatii falite.  
- În urma analizării documentelor contabile puse la dispoziţia noastră, nu am identificat creanţe de recuperat. 
Menţiuni privind incidenţa art. 169 din Legea 85/2014 
 Avand în vedere ca administratorul statutar al debitoarei falite a predat lichidatorului judiciar documentele prevăzute şi 
ca nu au fost identificate cauze care sa conduca la angajarea raspunderii Administratorului statutar, ramanand la 
latitudinea crediorilor formularea vreunei eventuale cereri. 
Situatia obligatiilor debitoarei 
Obligatiile de plata ale debitoarei sunt mentionate în Tabelul definitiv”, obligațiile debitoarei au fost stabilite la nivelul 
cuantumului de 218667 lei. 
Contravaloarea remuneratiei lichidatorului judiciar este de 4000 lei + TVA. Mentionam ca nu au fost efectuate 
cheltuieli în procedura. Avand în vedere dispozitiile art. 89 din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
practician în insolventa solicitam plata catre noi din fondul de lichidare a sumei de 4000lei + TVA. 
Avand în vedere cele mentionate mai sus, lichidatorul judiciar solicita: 
- inchiderea procedurii de faliment în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 cu modificarile şi completarile ulterioare; 
- radierea debitoarei dîn registrul comerţului; 
- descarcarea lichidatorului judiciar şi a persoanelor care l-au asistat pe parcursul derularii procedurii de faliment de 
orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garantii, asociati; 
- plata sumei de 4000 lei + TVA catre lichidator din fondul de lichidare. 
Concluzii 
Având în vedere cele expuse, supunem aprobării Adunării Creditorilor în şedinţa din data de 11.06.2018, ora 13, la 
sediul lichidatorului judiciar CII ION TUDOR FELEZEU, în conformitate cu prevederile art.174 din Legea nr. 85/2014 
a prezentului raport cu propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitoarei falite, având în vedere lipsa 
bunurilor în patrimoniul sau şi a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative sau continuarea 
procedurii prin avansarea sumei de 3000 lei, suma necesara acoperii cheltuielilor. 
Mențiuni: În cazul în care creditorii nu își vor exprima și comunica în scris votul cu privire la Ordinea de zi a Adunării 
Creditorilor, până la data tinerii acesteia, se va considera că toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate tacit. 
Cu deosebită considerație, 
Cluj Napoca 
04.06.2018 

CII Ion Tudor Felezeu 
 
Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea POSTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL, cod unic de înregistrare: 15673471 
România, Tribunalul Sibiu, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 30 
Dosar Nr.: 2195/85/2018 

Comunicare sentinţă nr. 407/cc 
 emisă la: 18/10/2018 

Către Intimat ORC - Sibiu, str. Dorului, Nr.20, Jud. Sibiu 
Administrator Judicar: 
 1. PREMIER INSOLV SPRL prin av. Stirbet Maria - SIBIU, STR CRISANEI, nr. 2 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 407/cc din data de 09/10/2018, pronunţată în dosarul nr. 2195/85/2018, de 
Tribunalul Sibiu, Secţia A II-A Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind şi pe debitor SC POŞTA 
ATLASSIB CURIER RAPID SRL, J32/1036/2003, CUI 15673471 - Sibiu, str. Autogării, nr. 1, et. P 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

 Marian Ana Mihaela 
 

Administrator
Highlight
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* 
România, Tribunalul Sibiu, Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Dosar nr. 2195/85/2018 

Încheiere nr. 407/cc 
Şedinţa camerei de consiliu  de la 09 Octombrie 2018 

Completul compus din: 
Preşedinte Claudia Rohnean 
Grefier Ana Mihaela Marian 

Pe rol judecarea cauzei privind pe debitor S.C. POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID S.R.L., J32/1036/2003, CUI 
15673471, având ca obiect cererea debitorului - art. 66 din Legea nr.85/2014. 
Procedura se desfăşoară în camera de consiliu, fără citarea părţilor.  
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care;  
Se constată că s-a depus la dosarul cauzei prin compartimentul registratură la data de 08.10.2018 din partea debitoarei: 
dovezi pentru creanţe certe, lichide şi exigibile în cuantum mai mare de 40.000 lei şi cu scadentă de peste 60 de zile; 
declaraţii certificate ale asociaţiilor conform prevederilor art. 67 alin.1 lit. i din Legea nr.85/2014: declaraţii certificate 
ale asociaţiilor conform prevederilor art.67 alin. 1 ,lit. j din Legea nr.85/2014. 
Se constată depusă la dosar o cerere intitulată „Cerere de intervenţie în interes propriu” formulată de numita Popescu 
Ioana. 
Faţă de prevederile art. 66 şi art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, instanţa invocă, din oficiu, excepţia inadmisibilităţii 
cererii de intervenţie depuse la dosar în această etapă procesuală, şi, faţă de actele şi lucrările dosarului, instanţa 
constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.    

Instanţa, 
Deliberând, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Sibiu la data de 28.09.2018, debitor S.C. POŞTA ATLASSIB CURIER 
RAPID S.R.L., J32/1036/2003, CUI 15673471, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, în temeiul 
prevederilor art. 71 alin. l, raportat la art. 66 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, să dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului SC POŞTA ATLASSIB CURIER 
RAPID SRL şi desemnarea, în calitate de administrator judiciar, a PREMIER INSOLV SPRL Sibiu, prin av. Măria 
Ştirbeţ. 
În motivarea cererii, a arătat că este înfiinţată în anul 2003 şi are ca domeniu principal de activitate, conform Cod 
CAEN 5320 „Alte activităţi poştale şi de curier", desfăşurând activitate neîntreruptă de la înfiinţare şi până în prezent. 
Societatea a funcţionat în condiţii economice foarte bune, ajungând la o cifră de afaceri în anii 2016 şi 2017 care a 
încadrat-o, din punct de vedere fiscal, în categoria contribuabililor mijlocii. Societatea a funcţionat cu profit până în 
anul 2017, având un număr mediu scriptic între 500-600 de salariaţi anual, desfăşurând o activitate rentabilă, reuşind să 
îşi achite datoriile scadente. Activitatea a continuat şi în prima parte a anului 2017, însă, datorită schimbării cadrului 
legislativ cu privire la salariul minim, precum şi unui mediu concurenţial tot mai accentuat, începând cu a doua parte a 
anului 2017, cheltuielile au depăşit veniturile şi nu s-a mai reuşit plata datoriilor scadente. In această situaţie, societatea 
nu a mai reuşit să-şi continue activitatea pe profit în anul 2017 şi, din lipsa de disponibilităţi băneşti, a acumulat şi alte 
datorii, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere la datoriile scadente. 
In prezent, societatea are datorii certe, lichide şi exigibile care depăşeşte suma de 11.000.000 lei şi nu există perspectivă 
imediată de obţinere a lichidităţilor pentru plata acestora, chiar în situaţia unor reeşalonări.  
Având în vedere că societatea are datorii certe lichide şi exigibile de mai mult de 60 de zile, care depăşesc valoarea de 
prag de 40.000 lei prevăzută de lege, este obligată să solicite deschiderea procedurii generale de insolvenţă, declarând, 
în acelaşi timp, intenţia de a depune un plan de reorganizare în condiţiile legii, apreciind că există condiţii pentru 
derularea acestuia. 
In drept, invocă prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
In probaţiune, a depus la dosar înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. l din Legea nr.85/2014: situaţia financiară pe anul 
2017 (bilanţ) şi balanţa de verificare pe luna august 2018 (lit. a), lista bunurilor şi conturilor debitorului (lit.b); lista 
numelor şi adreselor creditorilor (lit. c); lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale în ultimele 6 luni (lit.d); contul de 
profit şi pierdere pe anul 2017 (lit.e); declaraţie privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei (lit.g); descriere 
sumară a modalităţilor în vederea reorganizării activităţii (lit.h); declaraţie că nu a mai fost supusă procedurii de 
reorganizare judiciară (lit.i); declaraţie pe proprie răspundere că nu au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni 
intenţionate enumerate la art. 67, alin. l, lit j; declaraţie că nu este membru al unui grup de societăţi (lit.l); dovada 
codului unic de înregistrare; dovada notificării organului fiscal - AJFP Sibiu; certificat constatator Registrul 
Comerţului; chitanţă plată taxă judiciară de timbru; dovezi creanţe. 
Cererea a fost legal timbrată, conform art. 14 alin. 1 din OUG nr. 80/2013. 
La dosar, numita POPESCU IOANA a depus cerere de intervenţie în interes propriu, prin care a solicitat respingerea 
cererii introductive a SC POSTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL. 
În motivare, a arătat că, cererea introductiva are un obiect ilicit, urmărind în realitate fraudarea intereselor creditorilor 
care au început executarea silită împotriva patrimoniului SC POSTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL, cererea 
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îmbrăcând forma bancrutei frauduloase; că şi dânsa deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva SC POSTA 
ATLASSIB CURIER RAPID SRL. 
În drept, invocă art. 62 Cod Procedură Civilă, coroborat cu prevederile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
 În probaţiune, solicită interogatoriul S.C. POSTA ATLASSIB CURIER RAPID S.R.L., înscrisuri şi expertiză 
contabilă.  
În ceea ce priveşte cererea de intervenţie, instanţa a invocat excepţia inadmisibilităţii sale în această etapă procesuală, 
din oficiu, excepţie ce urmează a fi analizată cu prioritate, potrivit prevederilor art. 248 alin. 1 C.proc.civ.. 
Astfel, tribunalul reţine, în primul rând, că ne aflăm în prezenţa unei deschideri voluntare a procedurii insolvenţei, 
guvernată de art. 66 şi art. 71 din Legea nr. 85/2014, în forma în vigoare la data introducerii cererii de deschidere a 
procedurii insolvenţei.  
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maxim 30 de zile de la apariția stării de 
insolvență, iar, potrivit art. 71 alin.  1 din aceeași lege, dacă cererea debitorului corespunde condițiile prevăzute de art. 
66, judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă, prin declarația făcută 
conform art. 67 alin. 1 lit. g, debitorul își arată intenția de a intra în procedura simplificată, judecătorul va pronunța o 
încheiere de deschidere a procedurii simplificate. Potrivit art. 66 alin. 10 din Lege, cererea debitorului se va judeca de 
urgenţă, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea părţilor.  
În al doilea rând, se impune a se avea în vedere textul art. 71 alin. (2) din actul normativ precitat, potrivit căruia „Prin 
încheierea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau, după caz, 
lichidatorului, să efectueze notificările prevăzute la art. 100. În cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea 
notificării, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 5 zile, o şedinţă la care vor 
fi citaţi administratorul/ lichidatorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia 
va soluţiona deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile. Admiţând opoziţia, judecătorul-sindic va revoca încheierea de 
deschidere a procedurii.” 
Din analiza coroborată a acestor texte de lege, instanţa reţine că ne aflăm într-o procedură specială, necontencioasă, care 
se derulează de urgenţă, în termenul prevăzut de lege, fără citarea creditorilor petentei. Dată fiind specificitatea acestei 
etape, activitatea judecătorului-sindic este limitată la verificarea îndeplinirii cerinţelor art. 66 din Lege, respectiv dacă 
debitoarea este în stare de insolvenţă actuală sau iminentă. 
Legea specială pune la îndemâna creditorilor o cale procesuală specifică, prin intermediul căreia să se opună cererii de 
deschidere a procedurii, dacă apreciază că nu sunt îndeplinite cerinţele legale în acest sens, respectiv opoziţia prevăzută 
de alin. 2 al art. 71 din lege, precitat. Aceasta este o cale de atac sui generis, prin intermediul căreia creditorii care se 
consideră prejudiciaţi în drepturile lor ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei faţă de un debitor, la cererea 
acestuia din urmă (ipoteza invocată prin cererea de intervenţie depusă), solicită judecătorului-sindic să reanalizeze 
condiţiile de admisibilitate a cererii debitorului şi din prisma împrejurărilor invocate de creditorii-oponenţi. 
Ca atare, se impune a conchide că, în cadrul cererii formulate de însuşi debitor, în temeiul art. 66 din lege, nu poate fi 
formulată cerere de intervenţie principală, în condiţiile art. 62 din Codul de procedură civilă, deoarece art. 342 din 
Legea nr. 85/2014 prevede că dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale 
Codului civil, doar în măsura compatibilităţii lor.  
Chiar dacă regulile generale de procedură prevăd posibilitatea ca orice persoană care justifică un interes legitim, serios 
şi actual să poată interveni într-o cerere graţioasă iniţiată de altcineva şi, prin aceasta, să o schimbe într-una 
contencioasă, nu înseamnă că aceste reguli sunt aplicabile şi în materie de insolvenţă, ci trebuie văzut dacă legiuitorul, 
prin reglementarea specială dată acesteia, a avut în vedere ca respectiva normă generală să se aplice şi în procedura de 
executare colectivă.  
Or, în condiţiile în care cererea debitorului de a fi supus dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 are o fizionomie juridică proprie, 
distinctă de cea a altor cereri necontencioase, este evident că acestei reglementări legale aparte nu-i pot fi aplicate, în 
completare, alte reguli din dreptul comun. Că este aşa, o dovedeşte şi împrejurarea că hotărârea judecătorească de faţă 
urmează a fi suspusă, sub acest aspect, unei căi de atac specifice, sub forma opoziţiei prevăzută de art. 71 alin. (2) din 
Legea insolvenţei. 
Ca atare, orice apărări pe care creditorii înţeleg să le invoce faţă de solicitarea debitorului de deschidere a procedurii pot 
fi valorificate exclusiv pe calea opoziţiei la deschiderea procedurii, nu pe calea unei intervenţii principale sau accesorii.  
În consecinţă, instanţa, va admite, ca întemeiată, excepţia invocată din oficiu şi va respinge cererea de intervenţie 
principală formulată în cauză, ca inadmisibilă în această etapă procesuală.  
Verificând cererea debitorului, prin prisma cerinţelor impuse de dispoziţiile art. 3 alin. 1, art. 5 pct. 29, pct. 25 lit. a) pct. 
26 şi pct. 46, art. 66 din Legea nr. 85/2014, se constată că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente: 
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maxim 30 de zile de la apariția stării de 
insolvență, iar, potrivit art. 71 alin.  1 din aceeași lege, dacă cererea debitorului corespunde condițiile prevăzute de art. 
66, judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă, prin declarația făcută 
conform art. 67 alin. 1 lit. g, debitorul își arată intenția de a intra în procedura simplificată, judecătorul va pronunța o 
încheiere de deschidere a procedurii simplificate. 
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În speţă, debitorul, conform certificatului constatator depus la dosar, este o societate cu răspundere limitată, având ca 
asociaţi SC Atlassib SRL şi Carabulea Marina şi ca şi administratori pe Văcaru Adrian şi Avramescu Alexandru, având 
ca obiect principal de activitate Cod CAEN 4941 „transporturi rutiere de mărfuri”. Societatea este înregistrată în 
registrul comerţului sub nr. J32/1036/2003, CUI 15673471, fiind îndeplinită astfel prima condiţie, prevăzută de art. 3 
alin. (1) şi art. 5 pct. 26 din Legea nr. 85/2014. 
A doua condiţie necesară şi obligatorie prevăzută de art. 66 din Legea nr. 85/2014, pentru declanşarea procedurii este 
aceea ca debitorul să se afle în stare de insolvenţă, caracterizată, potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, de 
insuficienţa fondurilor băneşti şi imposibilitatea de plată a datoriilor exigibile, cauzată de lipsa de lichidităţi. 
În dovedirea acestei stări de fapt, debitorul a depus documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 modificată, 
respectiv bilanţul certificat de administrator încheiat la 31.12.2017, contul de profit şi pierderi întocmit la 31.12.2017, 
balanţa de verificare pe luna iulie 2018 conform art. 67 alin. 1 lit. a) şi e),  lista bunurilor debitorului şi lista conturilor şi 
băncilor prin care îşi rulează fondurile, conform art. 67 alin.1 lit. b), lista numelor şi adreselor creditorilor, conform art. 
67 alin. 1 lit. c), lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor, conform art. 67 alin. 1 lit. d), 
declaraţia prin care îşi declară intenţia de a intra în reorganizare conform art. 67 alin. 1 lit. g) şi h), şi declaraţiile 
prevăzute de art. 28 alin.1 lit.  i) , j), k) şi l), dovada Codului Unic de Înregistrare lit. m), dovada notificării organului 
fiscal lit. n). 
Din examinarea situaţiilor financiare depuse la dosarul cauzei, precum şi din actele depuse pentru termenul din 
09.10.2018, instanţa constată că debitorul poate fi prezumat în insolvenţă, prezumţie legală relativă pe care creditorii 
sociali pot să o răstoarne pe calea opoziţiei, făcând dovada suficienţei fondurilor băneşti disponibile. 
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 72 din Legea nr 85/2014, este respectată şi cerinţa privind valoarea-prag, 
de 40.000 lei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.  
Judecătorul sindic mai reţine poziţia asociaţilor debitorului, exprimată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor 
societăţii debitoare nr. 158/25.09.2018 (fila 138), care solicită declanşarea procedurii generale prevăzute de Legea nr. 
85/2014, cu intenţia de reorganizare. 
De asemenea, în cauză, s-a făcut dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a 
procedurii insolvenţei, aşa cum statuează dispoziţiile art. 66 aliniat 1 teza finală din lege. 
Faţă de toate aceste argumente de fapt şi de drept, judecătorul sindic constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile 
prevăzute de art. 3 alin. 1, art. 5 pct. 29, pct. 25 lit. a) pct. 26 şi pct. 46, raportat la prevederile art. 66 din Legea nr. 
85/2014, cu aplicarea dispoziţiilor art. 67 aliniat 1 litera g coroborat cu art. 38 aliniat 1 din Legea privind procedura de 
insolvenţă, respectiv debitoarea-societate cu răspundere limitată este în stare de insolvenţă, are debite ce depăşesc 
valoarea prag de 40.000 lei statuată de dispoziţiile art. 5 punct 72 din Legea insolvenţei, iar Adunarea Generală a 
Asociaţilor a decis să se solicite, prin reprezentant, ca societatea să fie supusă procedurii generale cu exprimarea 
intenţiei de reorganizare, sens în care urmează să se admită cererea de faţă şi se va dispune, în baza art. 71 alin. (1) teza 
I din lege, deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului susmenţionat. 
Pe cale de consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, respectiv, în temeiul art.73 raportat la art. 
45 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 57 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, va fi desemnat administrator judiciar provizoriu, la 
cererea debitoarei S.C. Poşta Atlassib Curier Rapid S.R.L., pe Premier Insolv SPRL, prin av. Ştirbeţ Maria, care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58, 59, 61, 44 din lege, cu o retribuţie de 800 lei lunar. 
Potrivit dispoziţiilor art.73 raportat la art. 45 alin. 1 litera d coroborat cu art. 57 alin.1 din Legea nr. 85/2014, numirea 
este provizorie, administratorul judiciar urmând a fi confirmat sau după caz înlocuit de către Adunarea Creditorilor sau 
creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor ce se vor înscrie în tabelul creanţelor. 
De asemenea, în temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei, se va dispune notificarea deschiderii 
procedurii debitorului şi se vor fixa termenele prevăzute de art. 100 din lege, punând în vedere debitorului că are dreptul 
de a-şi nominaliza, în temeiul art. 53 raportat la art. 52 din legea insolvenţei, un administrator special ce-i va reprezenta 
interesele. 
Va pune în vedere administratorului judiciar, ca, în baza art. 101 din Legea nr. 85/2014 şi în termen de 60 de zile de la 
data deschiderii de procedură, să procedeze la inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul societăţii debitoare.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea S.C. Poşta Atlassib Curier Rapid S.R.L., J32/1036/2003, CUI 15673471, cu 
sediul în Sibiu, str. Autogării nr. 1, et. P., jud. Sibiu, pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. 
În temeiul art.71 alin. (1) teza 1 raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă împotriva S.C. Poşta Atlassib Curier Rapid S.R.L., J32/1036/2003, CUI 15673471, cu sediul în Sibiu, str. 
Autogării nr. 1, et. P., jud. Sibiu, reprezentată de administrator Văcaru Adrian. 
 În temeiul art.73 raportat la art. 45 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 57 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, desemnează 
administrator judiciar provizoriu, la cererea debitoarei S.C. Poşta Atlassib Curier Rapid S.R.L., pe Premier Insolv 
SPRL, prin av. Ştirbeţ Maria, cu sediul profesional în Sibiu, str. Crişanei nr. 2, judeţul Sibiu, număr de ordine în tabloul 
de evidenţă al U.N.P.I.R - RFO II - 0895, CIF 37569626, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o 
retribuţie de 800 lei lunar. 
În baza art. 71 alin. (2) raportat la art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014 dispune administratorului judiciar, notificarea 
deschiderii procedurii împotriva SC Poşta Atlassib Curier Rapid SRL, debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, care se va realiza conform Codului de procedură civilă, prin publicare într-un 
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ziar de largă circulaţie şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, creditorii având drept de opoziţie faţă de încheierea 
de deschidere a procedurii, în 10 zile de comunicarea notificării. 
Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune 
menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar provizoriu. 
În baza art. 53 raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar provizoriu ca, în 
termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii, să convoace adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau 
membrilor persoanei juridice în vederea desemnării administratorului special. 
În baza art. 92 raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în 
termen de 20 de zile de la desemnarea acestuia să examineze situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse 
conform prevederilor art. 67 şi să întocmească un raport prin care să propună, fie intrarea în procedura simplificată, fie 
continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. 
În baza art. 58 alin. (1) litera b) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca, în termen de cel 
mult 40 de zile de la desemnarea sa, să examineze activitatea debitorului şi să întocmească un raport amănunţit asupra 
cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente 
preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă această stare şi cu privire la existenţa premiselor angajării 
răspunderii acestora şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a societăţii ori a motivelor ce nu permit reorganizarea. 
În baza art.101 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca, în termen de cel mult 60 de zile de 
la deschiderea procedurii, să efectueze inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului. 
În baza art. 100 alin.(1) lit. b), c), d), e)  cu aplicarea art.100 alin. (2) din Legea nr. 85/2014:  
- fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 23.11.2018; 
- fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicare în  BPI a tabelului preliminar al 
creanţelor la 13.12.2018. 
- Contestaţiile la tabelul preliminar urmează a se depune la Tribunalul Sibiu în termen de 7 zile  de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. 
- Fixează termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 22.01.2019. 
- Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 18.12.2018, având ordinea de zi: confirmarea/desemnarea 
administratorului judiciar, stabilirea onorariului acestuia şi alegerea comitetului creditorilor. Pune în vedere 
administratorului judiciar să convoace şi să prezideze Adunarea creditorilor. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care 
vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de 
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
În baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea de îndată a prezentei minute administratorului judiciar 
provizoriu. 
În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei către 
instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor 
băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Respinge, ca inadmisibilă, cererea de intervenţie în interes propriu formulată de numita Popescu Ioana, domiciliată în 
Drobeta Turnu Severin, Aleea Crizantemelor nr. 6, bl. N7, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Mehedinţi.  
Stabileşte termen în şedinţă publică, la 22.01.2019. 
Executorie. 
Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Sibiu. 
Dată în camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 09.10.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Claudia Rohnean                                                    Ana Mihaela Marian 
 
Județul Sălaj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL, cod unic de înregistrare: 16216303 
România, Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a Civilă, 
Piaţa Ştefan Cel Mare nr. 1 
Dosar Nr. 1303/84/2016/a10 

Citaţie 
emisă la data de 23.10.2018 

Apelant - Creditor 
1. Nr Municipiul Cluj Napoca, Direcţia de Taxe şi Impozite Locale - Cluj Napoca, Piaţa Unirii, nr. 1, Judeţ Cluj 
Debitor 
2. Nr SC Internaţional FBS Holding SRL-prin Adm. Special Sas Maria - Zalau, Mihai Viteazu, nr. 26, bl. B120, sc. C, 
ap. 4 Cam. 3, Judeţ Sălaj 
Lichidator 
3. Nr Sp Insolv 2007 SPRL Filiala Cluj - Cluj Napoca, I.C.Brătianu, nr. 28, Judeţ Cluj 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
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