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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 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 si 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

