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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 493 Din data de 13.02.2020 
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. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport de analiză a creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL, în 
anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL 

Număr dosar 1946/100/2019; Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Temei juridic în temeiul art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014  
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Scopex Logistics SRL 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureș în data de 15.10.2019, creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin 
A.J.F.P. Maramureș a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului SC Scopex 
Logistics SRL cu sediul social în Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J24/962/2014, CUI 33695699, în vederea recuperării creanței în sumă totală de 214.985 lei, reprezentând obligații 
fiscale datorate bugetului general consolidat. 
Prin Sentința civilă nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, este admisă cererea formulată de creditorul D.G.R.F.P. 
Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva 
debitorului SC Scopex Logistics SRL cu sediul social în Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J24/962/2014, CUI 33695699. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca administrator judiciar practicianul în insolvență Consultant 
Insolvență SPRL. 
Prin Sentința civilă nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, au fost fixate următoarele termene: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului – 27.01.2020; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 
17.02.2020; 
- Termenul limită pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor – 13.03.2020; 
- Termenul de judecată în cauză pentru data de 26.03.2020. 
Cu privire la notificarea creditorilor privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC 
Scopex Logistics SRL, administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 
din Legea nr. 85/2014, și a notificat prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, următorii creditori:  

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 Primăria Orașului Cavnic Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, jud. Maramureș AR39874905584 
2 Direcția Regională Vamală Cluj Oradea, Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, jud. Bihor, Cod 410519 AR39874905574 

3 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului  

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

AR39874905564 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Maramureș 

Aleea Serelor, nr. 2A, Baia Mare, C.P. 430233 
AR39874905534 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 
2128/16.12.2019 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, 
respectiv afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/12/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-debitorului-SC-
Scopex-Logistics-SRL.pdf   
Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență a respectat prevederile legale 
instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele 
care „[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
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• Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 
deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu.” Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii 
procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele 
născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
• Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: 
„(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor 
constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste 
hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, 
anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va 
proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit 
prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a 
respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]” 
• Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Ordonanța de urgență nr. 80/26.06.2013 
privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a creanței bugetare este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 
• Conform disp. art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) 
Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind 
falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea 
voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei.” 
• Potrivit disp. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenței.” 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele declaraţii de creanţă: 
I. Grupa creanțelor garantate: Conform disp. art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014 definesc „creanţele care beneficiază de 
o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi 
asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul 
debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de 
preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita 
drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat 
lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel;[...]” 
1. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureș, cu sediul în Baia Mare, Aleea Serelor, nr. 2A, jud. 
Maramureș, a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului SC Scopex Logistics SRL cu suma de 219.507 lei, 
reprezentând obligații fiscale către bugetul general consolidat al statului, astfel: 
- 108.000 lei cu rang de preferință conform art. 5 pct. 15, art. 103 și art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, 
creanță garantată, conform Proces-verbal sechestru bunuri mobile nr. 62775/19.09.2019, depus la dosar; 
- 111.507 lei cu rang de preferință conform art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, creanță bugetară. 
Menționăm că prin Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 62775/19.09.2019 înscris în Arhiva 
Electronică de Garanții Reale Mobiliare nr. 2019-00080522282296-TWA, a fost aplicat sechestru asupra următoarelor 
bunuri mobile: 
1. Semiremorcă KOGEL S24, an fabricație 2011,  serie șasiu WK0S0002400135348, nr. de înmatriculare MM10POF, 
culoare gri, CIV L738517; 
2. Semiremorcă SCHMITZ, an fabricație 2011,  serie șasiu WSM0000003147494, nr. de înmatriculare MM10POH, 
culoare roșu, CIV L738512; 
3. Semiremorcă SCHMITZ, an fabricație 2011,  serie șasiu WSM0000003147495,  nr. de înmatriculare MM10PIJ, 
culoare roșu, CIV L738135; 
4. Semiremorcă KOGEL S24, an fabricație 2011,  serie șasiu WK0S0002400135349, nr. de înmatriculare MM10PIH, 
culoare roșu, CIV L738223; 
5. Semiremorcă SCHMITZ, an fabricație 2011,  serie șasiu WSM0000003140072, nr. de înmatriculare MM10PBT, 
culoare roșu, CIV L737965; 
6. Semiremorcă SCHMITZ, an fabricație 2011,  serie șasiu WSM00000003147496, nr. de înmatriculare MM10PBU, 
culoare roșu, CIV L737989; 
7. Autoutilitară DAF, an fabricație 2015, serie șasiu XLRTEH4300G064151, nr. de înmatriculare MM10HFH, culoare 
alb, CIV L387281; 
8. Autoutilitară DAF, an fabricație 2013, serie șasiu XLRTE47MS0E975894, nr. de înmatriculare MM10EGK, culoare 
alb, CIV L190235; 
9. Autoutilitară DAF, an fabricație 2012, serie șasiu XLRTE47MS0E944459, nr. de înmatriculare MM10EGJ, culoare 
alb, CIV L190233; 
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10. Autoutilitară DAF, an fabricație 2010, serie șasiu XLRTE47MS0E882814, nr. de înmatriculare MM09XBP, culoare 
negru, CIV K786756; 
11. Autoutilitară MAN, an fabricație 2012, serie șasiu WMA06XZZ8CM591624, nr. de înmatriculare MM09WNO, 
culoare alb, CIV K712507; 
12. Autoutilitară DAF, an fabricație 2009, serie șasiu XLRTE47MSOE856575, nr. de înmatriculare MM09RLB, 
culoare alb, CIV K403058. 
Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Maramureș, în data de 15.01.2020. 
Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei – Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 
62775/19.09.2019 înscris în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare nr. 2019-00080522282296-TWA, 
administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului, respectiv a înscris provizoriu creanţa în cuantum de 108.000 lei, 
la masa credală a debitorului SC Scopex Logistics cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea 
nr. 85/2014 - creanţă garantată, până la identificarea și efectuarea evaluării bunurilor mobile care fac obiectul cauzei de 
preferință, conform disp. art. 103 din Legea nr. 85/2014. 
2. Banca Transilvania SA, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. George Barițiu, nr. 8, jud. Cluj, înregistrată la Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4155/1993, CUI 5022670, prin Seriviciul Litigii – Biroul Regional 
de Litigii și Insolvență Cluj, cu sediul procesual ales la Banca Transilvania SA – Sucursala Bistrița, str. Gării, nr. 30 SC 
C, jud. Bistrița-Năsăud, prin consilier juridic senior Joldes C. G., a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor, cu suma de 
750.000,29 lei, cu ordinea de preferință conform art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014, reprezentând: 
- 743.297,87 lei – credite nerambursate acordate de banca Scopex Logistics SRL (echivalentul a 155.521,17 euro); 
- 200 lei – taxa judiciară de timbru; 
- 6.502,42 lei – comisioane din operațiuni aferente conturilor deschidere de către debitor la Banca Transilvania SA. 
Creditorul Banca Transilvania SA a acordat următoarele credite debitorului SC Scopex Logistics SRL, neachitate până 
la data deschiderii procedurii generale de insolvență: 
I. Credit acordat de subscrisa prin contractul de credit nr. 686/12.09.2016 reprezentând credit de investiții în sumă de 
60.000 euro, pe o perioadă de 60 de luni, cu rambursare în rate lunare egale, în sold în sum de 49.075,93 eur pentru 
rambursarea căruia s-au constituit următoarele garanții: 
Garanție 1: Ipotecă mobiliară – conform contract nr. 686/GAJ/01/12.09.2016 – asupra autotractor marca DAF tipul XF 
510 SSC, serie șasiu XLRTEH4300G065151, an fabricație 2005, bun ce se va achiziționa din prezentul credit de către 
Scopex Logistics SRL conform facturii proformă din data de 24.08.2016 emisă de BTS USED GmbH Germania. 
Garanție 2: Ipotecă mobiliară – conform contract nr. 686/CES/01/12.09.2016 – asupra încasărilor și soldurilor conturilor 
curente RO05BTRLEURCRT0273434101 și RO55BTRLRONCRT0273434101 deschide de debitor la BT, la valoarea 
necesarului de garantat. 
Garanție 3: Garanție personală, fideiusiune – conform contract nr. 686/FID/01/12.09.2016 – semnată de asociat 
Cozmuța M. A. prin mandatar. 
La data deschiderii procedurii creanța băncii aferentă contractului menționat este în sumă de 49.075,93 EUR, compusă 
din: principal restant 43.000 eur; dobânzi restante 1.198,95 eur; penalități 4.474,3 eur; comisioane restante 402,68 eur. 
II. Credit acordat de subscrisa prin contractul de credit nr. 633/25.09.2015 reprezentând credit de investiții în sumă de 
23.000 euro, pentru 60 de luni cu rambursarea în rate lunare egale, în sold de 13.648,01 eur pentru rambursarea căruia s-
au constituit următoarele garanții: 
Garanție 1: Conform contract nr. 633/CES/01/25.09.2015: ipotecă mobiliară asupra încasărilor și asupra soldului 
contului curent RO05BTRLEURCRT0273434101, RO55BTRLRONCRT0273434101 și subconturilor societății SC 
Scopex Logistics SRL, deschise la Banca Transilvania SA la valoarea necesarului de garantat. 
Garanție 2: Conform contract nr. 633/FID/01/25.09.2015: fideiusiune constituită în favoarea BT de Cozmuța M. A., 
domiciliat în -, str. -, nr. -, jud. -, CNP -, posesor a CI seria - nr. - eliberat de - la data de -, prin mandatar De S. J., 
cetățean -, domiciliat în -, -, -, legitimat cu pașaport seria - -, eliberat de -, - la data de - în baza Procurii Speciale 
Autentificate de - sub nr. 4903/25.08.2015 la valoarea necesarului de garantat. 
Garanție 3: Conform contract nr. 633/GAJ/01.25.09.2015: ipoteca mobiliară asupra cap tractor, marca MAN 18.450 
TGX, nr. de identificare WMA06XZZ8CM591624, nr. înmatriculare MM-09-WNO, serie motor 51530891103092, 
proprietar SC Scopex Logistics SRL. 
La data deschiderii procedurii creanța băncii aferentă contractului menționat este în sumă de 13.648,01 EUR și este 
compusă din: principal restant 11.883,43 EUR, dobânzi restante: 380,03 EUR, penalități 1.277,82 eur; comisoane 
restante 106.73 EUR. 
III. Prin Contractul de credit nr. 131/08.03.2017, s-a acordat un credit de investiții în sumă de 51.000 euro pentru 36 de 
luni cu rambursarea în rate lunare egale, pentru rambursarea căruia s-au constituit următoarele garanții: 
Garanție 1: Conform contract nr. 131/CES/01.08.03.2017: ipotecă mobiliară asupra încasărilor și asupra soldului 
contului curent RO05BTRLEURCRT0273434101, RO55BTRLRONCRT0273434101, 
RO09BTRLUSDCRT0273434101 și subconturilor societății SC Scopex Logistics SRL, deschise la Banca Transilvania 
SA la valoarea necesarului de garantat. 
Garanție 2: Conform contract nr. 131/FID/01/08.03.2017: fideiusiune constituită în favoarea BT de Cozmuța M. A., 
domiciliat în -, str. -, nr. -, jud. -, CNP -, posesor a CI seria - nr. - eliberat de - la data de -, prin mandatar De S. J., 
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cetățean -, domiciliat în -, -, -, legitimat cu pașaport seria -, eliberat de -, - la data de - în baza Procurii Speciale 
Autentificate de - sub nr. 4903/25.08.2015 la valoarea creditorului. 
Garanție 3: Conform contract nr. 131/GAJ/01/08.03.2017: Ipotecă mobiliară cu înscriere la AEGRM asupra bun 
achiziționat din credit: Semiremorcă Schmitz coil SCB*S3T, serie șasiu WSM00000003147496, proprietar SC Scopex 
Logistics SRL. 
Garanție 4: Conform contract nr. 131/GAJ/01/08.03.2017: Ipotecă mobiliară cu înscriere la AEGRM asupra bun 
achiziționat din credit: Semiremorcă Schmitz coil SCB*S3T, serie șasiu WSM00000003140072, proprietar SC Scopex 
Logistics SRL. 
Garanție 5: Conform contract nr. 131/GAJ/01/08.03.2017: Ipotecă mobiliară cu înscriere la AEGRM asupra bun 
achiziționat din credit: Semiremorcă Schmitz coil SCB S24, serie șasiu WK0S0002400135349, proprietar SC Scopex 
Logistics SRL. 
Garanției 6: Conform contract nr. 131/GAJ/01/08.03.2017: Ipotecă mobiliară cu înscriere la AEGRM asupra bun 
achiziționat din credit: Semiremorcă Schimtz coil SCB S24, serie șasiu WK0S0002400135348, proprietar SC Scopex 
Logistics SRL. 
Garanție 7: Conform contract nr. 131/GAJ/01/08.03.2017: Ipotecă mobiliară cu înscriere la AEGRM asupra bun 
achiziționat din credit: Semiremorcă Schimtz coil SCB*S3T, serie șasiu WSM00000003147494, proprietar SC Scopex 
Logistics SRL. 
Garanție 8: Conform contract nr. 131/GAJ/01/08.03.2017: Ipoteca mobiliară cu înscriere la AEGRM asupra bun 
achiziționta din credit: Semiremorcă Schimtz coil SCB*S3T, serie șasiu WSM00000003147495, proprietar SC Scopex 
Logistics SRL. 
La data deschiderii procedurii, creanța băncii aferentă contractului menționat este în sumă de 39.735,58 eur și este 
compusă din: principal restant – 34.806,32 eur; dobânzi restante 876,81 eur; penalități 3.757,93 eur; comisioane restante 
294,52 eur. 
IV. Prin Contractul de credit nr. 412/23.05.2016 s-a acordat un credit în sumă de 71.000 euro pe o perioadă de 60 de 
luni, cu rambursare în rate lunare egale, pentru rambursarea căruia s-au constituit următoarele garanții: 
Garanție 1: Conform contract nr. 412/CES/01/23.05.2016: Ipotecă mobiliară asupra încasărilor și asupra soldului 
contului curent RO05BTRLEURCRT0273434101, RO55BTRLRONCRT0273434101 și subconturilor societății SC 
Scopex Logistcis, deschise la Banca Transilvania SA la valoarea necesarului de garantat. 
Garanție 2: Conform contract nr. 412/FID/01/23.05.2016: fideiusiune constituită în favoarea BT de Cozmuța M. A., 
domiciliat în -, str. -, nr. -, jud. Maramureș, CNP -, posesor a CI seria - nr. - eliberat de - la data de -, prin mandatar De 
S. J., cetățean -, domiciliat în -, -, -, legitimat cu pașaport seria -, eliberat de - la data de - în baza Procurii Speciale 
Autentificate de - sub nr. 4903/25.08.2015 la valoarea creditorului. 
Garanției 3: Conform contract nr. 412/GAJ/01/23.05.2016: Ipotecă mobiliară asupra autotractor achiziționtat din credit 
– marca DAF XF 105.460 SSC, nr. de identifcare XLRT47MS0E975894, proprietar SC Scopex Logistics SRL. 
Garanției 4: Conform contract nr. 412/GAJ/01/23.05.2016: Ipotecă mobiliară autotractor marca DAF XF 105.460 SSC, 
nr. de identifcare XLRT47MS0E944459, achiziționat din credit, proprietar SC Scopex Logistics SRL. 
La data deschiderii procedurii, creanța băncii aferentă contractului menționat este în sumă de 53.061,65 eur și este 
compusă din: principal restant – 46.150,07 eur; dobânzi restante - 1.647,34 eur; penalități – 4.833,9 eur; comisioane 
restante 430,34 eur. 
V. Prin Contractul Pachet Izi încheiat cu debitorul în 15.12.2014 și completat în 28.05.2015, Banca Transilvania SA a 
prestat servicii de gestionare a contului și a operațiunilor din contul societății pentru care trebuia achitat lunar suma de 
218 lei, care la data deschiderii procedurii sunt în sumă de 5325,99 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Maramureș în data de 07.01.2020, respectiv fiind achitată taxa judiciară 
de timbru conform ordin de plată nr. 16/03.01.2020. 
Astfel, creanța în cuantum de 155.521,17 euro, echivalent a 743.297,87 lei (la cursul BNR din data de 12.12.2019) și 
creanța în sumă de 6.502,42 lei cu rangul de preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 – 
creanța creditorului beneficiară a unei cauzei de preferință, conform ipoteca mobiliară asupra bunurilor mobile ale 
debitorului și ipoteca mobiliară asupra încasărilor și asupra soldurilor conturilor bancare deținute de debitor la Banca 
Transilvania SA, înscrise Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-0044373962491-RYB; Arhiva 
electronică de garanții reale mobiliare nr. 2017-00052381512428-FPS; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 
2017-00052386882544-YZC; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2015-00038641952854-DDS; Arhiva 
electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-00045698069022-DRY; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare 
nr. 2016-00045696499847-DDF, au fost înscrise provizoriu conform art. 103 din Legea nr. 85/2014 până la 
identificarea și efectuarea evaluărilor bunurilor care fac obiectul cauzei de preferință. 
Din suma de solicitată de creditorul Banca Transilvania SA prin intermediul cererii de admitere a creanței la masa 
credală, s-a respins suma de 200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, având în vedere că art. 1 alin. (2) din OUG 
nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru prevede că „[...] taxele judiciare de timbru sunt datorate, în 
condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor 
prestate de către instanțele judecătorești [...]”. 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorului 
Banca Transilvania SA cu privire la neînscrierea creanței în sumă de 200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, 
având în vedere că art. 1 alin. (2) din OUG nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru, respectiv înscrierea 
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provizorie a creanței în cuantum de 743.297,87 lei (echivalent a 155.521,17 euro) și a creanței în sumă de 6.502,42 lei 
cu rangul de preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, în conformitate cu disp. art. 103 din 
Legea nr. 85/2014 până la identificarea și efectuarea evaluărilor bunurilor care fac obiectul cauzei de preferință.  
II. Grupa creanțelor bugetare: Conform art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele 
constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează 
această natură şi creanţele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor 
deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită;” 
1. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureș, cu sediul în Baia Mare, Aleea Serelor, nr. 2A, jud. 
Maramureș, a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului SC Scopex Logistics SRL cu suma de 219.507 lei, 
reprezentând obligații fiscale către bugetul general consolidat al statului, astfel: 
- 108.000 lei cu rang de preferință conform art. 5 pct. 15, art. 103 și art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, 
creanță garantată, conform Proces-verbal sechestru bunuri mobile nr. 62775/19.09.2019, depus la dosar; 
- 111.507 lei cu rang de preferință conform art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, creanță bugetară. 
Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Maramureș, în data de 15.01.2020. 
În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la înscrierea în 
Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL a creanţei creditorului 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș în cuantum de 111.507 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 din 
Legea nr. 85/2014. 
2. Orașul Cavnic prin Primăria orașului Cavnic, cu sediul în orașul Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, jud. Maramureș, 
cod fiscal 3627595, a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului SC Scopex Logistics SRL cu suma de 
10.746,00 lei, reprezentând impozitul pentru mijloacele de transport, pentru bunurile mobile deținute de SC Scopex 
Logistics SRL, conform Înștiințării de plată care cuprinde sumele datorate ca impozite aferente bunurilor deținute pe 
raza orașului Cavnic, calculate de la data de 23.12.2019, data deschiderii procedurii generale de insolvență și suma de 
16.052,00 lei la data de 09.01.2020. 
Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru, deși 
creditorul Orașul Cavnic prin Primăria orașului Cavnic a efectuat plata taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, cu 
chitanța 106791-00001 2020 din 09.01.2020 emisă de Primăria orașului Cavnic. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Maramureș, în data de 14.01.2020. 
În temeiul prevederilor art. 102 alin. (1) teza I coborat cu disp. art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex 
Logistics SRL a creanţei creditorului Orașul Cavnic prin Primăria Orașului Cavnic, în cuantum de 10.746,00 lei, 
conform disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, în temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorului Orașul Cavnic prin Primăria orașului Cavnic cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate, respectiv 
înscrierea creanței în sumă de 10.746,00 lei în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 
Scopex Logistics SRL, cu rangul de preferință prevăzut de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014.  
III. Grupa creanțelor chirografare: Conform art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 „creditori chirografari sunt creditorii 
debitorului înscriși în tabelele de creanțe care nu beneficiază de o cauză de preferință. Sunt creditori chirografari și 
creditorii care beneficiază de cauze de preferință, ale căror creanțe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea 
privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deținute, pentru partea de creanță neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva 
Electronică de Garanții Reale Mobiliare a unei creanțe nu determină transformarea acesteia în creanță care beneficiază 
de o cauză de preferință;” 
1. Cardinal Cargo SRL, cu sediul social în Sat Sarcau, Comuna Sarbi, str. Saracu, nr. 110, jud. Bihor, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J05/1783/2013, CUI RO 32429729, cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor în 
București, Bd. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. 2, ap. 25, Sector 3, a solicitat înscriereas în tabelul de creanțe al 
debitorului SC Scopex Logistics SRL cu suma de 64.457,27 lei, datorată de către debitor conform dispozițiilor Sentinței 
civile nr. 509 din data de 15.04.2019 pronunțată de Judecătoria Târu Lăpuș în dosarul nr. 187/319/2019. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței la masa credală, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a 
fost depusă la Registratura Tribunalului Maramureș în termenul limită de 27.01.2020, stabilit prin Sentința civilă nr. 
1564/12.12.2019 pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1946/100/2019. 
De asemenea, menționăm că societatea Cardinal Cargo SRL nu a anexat cererii de admitere a creanței depusă la dosarul 
cauzei dovada în original a achitării taxei judiciare de timbru, în conformitate cu disp. art. 14 alin. (1) din OUG nr. 
80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru. 
Menționăm faptul că, copia facturii nr. MAN00002042 din data de 29.03.2019 emisă de C.N. Poșta Română SA, a fost 
anexată ca dovadă a timbrării cu taxă judiciară de timbru a cererii înregistrate la data de 18.02.2019 la Judecătoria 
Târgu Lăpuș, soluționată prin Sentința civilă nr. 509 din data de 15.04.2019 pronunțată de Judecătoria Târu Lăpuș în 
dosarul nr. 187/319/2019, respectiv nu constituie o dovadă în original a timbrării cu taxă judiciară de timbru a Cererii de 
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admitere a creanței la masa credală formulată de Cardinal Cargo SRL și depusă la dosarul nr. 1946/100/2019 având ca 
obiect procedura generală a insolvenței deschisă împotriva debitorului SC Scopex Logistics SRL. 
În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la înscrierea în 
Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL a creanţei creditorului 
Cardinal Cargo SRL în cuantum de 64.457,27 lei, conform disp. art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorului 
Cardinal Cargo SRL cu privire la înscrierea creanței solicitate în cuantum de 64.457,27 lei în Tabelul preliminar de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL, sub condiția prezentării în original a dovezii 
timbrării cu taxă judiciară de timbru a Cererii de admitere a creanței la masa credală.   
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că administratorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Scopex Logistics SRL, publicând notificarea de deschidere a 
procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Evenimentul zilei, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


