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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2204 din data de 20.12.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1946/100/2019; Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Anca Avram Platon 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Baia Mare, Palatul Justiției, Bd. Republicii, n. 2A, jud. Maramureș. 
3.1. Debitor: SC Scopex Logistics SRL, cod de identificare fiscală: 33695699; Sediul social: Cavnic, str. Pomilor, nr. 
3A, jud. Maramureș; Număr de ordine în registrul comerţului J24/962/2014. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Scopex Logistics SRL, 
conform Sentinței civile nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 1946/100/2019 de către Tribunalul 
Maramureș, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 
comunică: Raport întocmit în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind debitorul SC Scopex Logistics SRL, 
în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport întocmit în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul SC Scopex Logistics SRL 

Număr dosar 1946/100/2019; Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Scopex Logistics SRL. 
1. Date generale 
Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Maramureș, obţinând 
informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura asociaților, administatorii statutari şi obiectul 
principal de activitate. 
 Astfel, SC Scopex Logistics SRL, a fost înfiinţată în anul 2014, atribuindu-se codul unic de înregistrare 33695699 şi 
numărul de ordine în registrul comerţului J24/962/2014. Sediul social al debitorului: localitatea Cavnic, str. Pomilor, nr. 
3A, jud. Maramureș.  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 466/26.I.2015, în baza cererii nr. 38441 din 
data 14.01.2014 și a actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii și înregistrarea societății comerciale 
SC Scopex Logistics SRL cu următoarele date: 
- fondatori: 
1. Cozmuta M. A., asociat, capital social total: 440 ron, integral vărsat, total părți sociale: 44 a câte 10 ron fiecare, cota 
de participare la beneficii: 50%, cota de participare la pierderi: 50%.  
2. De S. J., asociat, capital social total: 440 ron, integral vărsat, echivalent eur capital social total: 99.77 eur, total părți 
sociale: 44 a câte 10 ron fiecare, cota de participare la beneficii: 50%, cota de participare la pierderi: 50%. 
Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 - Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare, activitatea 
principala - CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 
Capital social al Scopex Logistics este de tip capital: privat (autohton + strain), capital social total: 880 ron, integral 
vărsat, echivalent eur capital social total: 99.77 eur, total părți sociale: 88 a câte 10 ron fiecare, valoare participare 
străină totală: 440.0 ron, echivalent eur participare străină totală: 99.77 eur, valoare participare străină totală ron: 440.0 
ron. 
Conform Constatatorului nr. 2227794/16.12.2019 emis de ONRC, capitalul social subscris al debitoarei este în cuantum 
de 880 lei, reprezentând 88 de părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, integral vărsat de către asociații:  
• De S. J., asociat, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 440 lei, reprezentând 44 părți sociale, respectiv 
cota de participare la beneficii și pierderi: 50%/50%; 
• Cozmuta M. A., asociat, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 440 lei, reprezentând 44 părți sociale, 
respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 50%/50%. 
Administratorul social al debitoarei este dl. De S. J., data numirii în funcție: 13.10.2014, cu o durată a mandatului 
nelimitată.  
Activitatea principală desfășurată – cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. Activităţi desfăşurate în afara 
sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor; 4941 - Transporturi 
rutiere de mărfuri. 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar. Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a 
practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, prin Sentința civilă nr. 1564 din data de 12.12.2019, 
pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secția a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
1946/100/2019, s-au întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligaţiilor instituite de prevederile art. 58 
din Legea nr. 85/2014.  
Astfel, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 
comunicarea notificării de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Scopex Logistics 
SRL nr. 2135/16.12.2019 către debitor, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
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De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 85/2014, i s-a solicitat debitorului să pună la dispoziția 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată 
de debitor și cu privire la averea debitorului, în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru 
efectuarea tuturor actelor procedurale instituite de Legea 85/2014; lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni 
anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu 
precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 o 
constituie ridicarea dreptului de administrare, respectiv aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014 de către judecătorul-sindic. 
Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Scopex Logistics SRL a fost 
comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire următorilor creditori: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 
1 Primăria Orașului Cavnic Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, jud. Maramureș 

2 
Direcția Regională Vamală Cluj 

Oradea, Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, jud. 
Bihor, Cod 410519 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

4 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș Aleea Serelor, nr. 2A, Baia Mare, C.P. 430233 

Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi 
a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Scopex Logistics SRL la sediul social din Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, 
notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 2135/16.12.2019, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Scopex Logistics SRL 
către asociații De S. J. și Cozmuta M. A., la sediul debitorului.  
De asemenea, notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Scopex Logistics 
SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 24006/17.12.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul 
Zilei din data de 17.12.2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În vederea comunicării notificării privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoruluiu Scopex 
Logistics SRL la adresele de domiciliu ale celor doi asociați De S. J. și Cozmuta M. A., subscrisa a solicitat prin adresa 
nr. 2141/16.12.2019 comunicată către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timișoara comunicarea adresei de 
domiciliu/reşedinţă a lui De S. J., cât și a adresei de domiciliu/reședință a lui Cozmuta M. A..  
Până la data întocmirii prezentului raport, subscrisa nu a primit un răspuns cu privire la informațiile solicitate de la 
Direcția de Evidență a Persoanelor. 
De asemenea, administratorul judiciar a formulat adresa nr. 2142/16.12.2019 transmisă Biroul Pentru Imigrări al 
Județului Maramureș, prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu/reședință a numitului De S. J., în calitate de 
asociat al SC Scopex Logistics SRL. Conform adresei nr. 874434/20.12.2019 comunicată de Biroul pentru Imigrări al 
Județului Maramureș, asociatul De S. J. nu figurează în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări.  
3. Situaţia financiară a debitorului SC Scopex Logistics SRL. Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a 
comunicării notificării de deschidere a procedurii generale de insolvență la sediul social al debitoarei, reprezentanții 
debitoarei nu au răspuns solicitării administratorului judiciar, în sensul că nu au predat documentele financiar-contabile 
aferente activității economice desfășurate de către debitoarea SC Scopex Logistics SRL. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 28.09.2018.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Scopex Logistics SRL este inactivă conform 
deciziei nr. 2066/22.03.2019 începând cu data de 23.04.2019.  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitoarei SC Scopex Logistics SRL a fost anulată în data de 04.10.2018, anularea fiind efectuată din oficiu. (Anexa 6) 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2017 societatea debitoare prezintă 
următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 
Total active imobilizate 877.565 lei 
Total active circulante, din care: 2.170.178 lei 
- stocuri 0 lei 
- creanţe 2.021.915 lei 
- casa şi conturi la bănci 148.263 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 3.047.743 lei 
Total capitaluri proprii -690.372 lei 
Total datorii 3.738.115 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 3.047.743 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2017 debitoarea a 
efectuat activități economice, înregistrând venituri în cuantum total de 6.329.950 lei și cheltuieli în cuantum de 
6.770.348 lei, respectiv pierderea financiară de -440.398 lei. 
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Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Orașului Cavnic, informații privind situația bunurilor mobile și imobile din 
patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 2140/16.12.2019, comunicată prin 
poștă cu confirmare de primire.  
Subscrisa a transmis prin fax adresa nr. 2137/16.12.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, 
prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Maramureș cu bunuri imobile, comunicarea 
copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte 
de funciară.   
De asemenea administratorul judiciar a transmis adresa nr. 2138/16.12.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș, prin care am 
solicitat să comunice dacă debtioarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
4. Concluzii finale. 
Având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
- debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente anului 2018; 
- din informațiile deținute de administratorul judiciar, rezultă că la data întocmirii prezentului raport societatea Scopex 
Logistics SRL nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității; 
- debitorul SC Scopex Logistics SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Scopex Logistics SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 
145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 


