
1 
 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1122 Din data de 10.04.2020 
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. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 
comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 
insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Scopex Logistics SRL, în anexă, în 
număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 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. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Scopex Logistics SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Scopex Logistics SRL, nr. 864/13.03.2020 pentru termenul de judecată din data de 26.03.2020 a fost depus la dosarul 
cauzei, pubicat în BPI nr. 5214/17.03.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-activitate-SC-Scopex-Logistics-SRL-termen-12.02.2020.pdf  
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social De S. J. și a asociatului Cozmuța M. A. – persoana care a contribuit la starea de insolvență a 
debitorului, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Maramureș, prin poștă cu 
confirmare de primire nr. AR39872717448.  
Până la data prezentului raport, nu a fost constituit încă dosarul asociat, având în vedere suspendarea cauzelor pe durata 
sătrii de urgență, potrivit art. 42 alin. (6) din Decretul nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României. 
3. Referitor la contractele individuale de muncă active. Administratorul judiciar a solicitat către Inspectoratul Teritorial 
de Muncă prin adresa înregistrată la ITM Timiș sub nr. 7418/10.03.2020, parola și numele de utilizator pentru 
operararea on-line în REVISAL, precum și lista cu contractele de muncă active ale SC Scopex Logistics SRL.  
Prin adresa nr. 7418/CCCMMRM/13.03.2020 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a fost comunicat 
extrasul din lista cu angajații societăți Scopex Logistics SRL din Registrul General de Evidență a Salariaților.  
Astfel, în vederea denunțării contractelor de muncă care figurează active în evidența debitorului SC Scopex Logistics 
SRL, reprezentantul administratorului judiciar a transmis prin fax adresa nr. 936/23.03.2020 către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Timiș, solicitând comunicarea bazei de date în vederea efectuării importului în REVISAL sau 
adresele de domiciliu/reședință a angajaților: A. G. L.; C. M. N.; C. A.; D. D. A.; D. V.; M. D.; P. M. A.; R. M.; R. D. 
A.; S. L.;T. L.. Până la data prezentului raport de activitate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș nu a comunicat 
adresele de domiciliu solicitate de către subscrisa. 
4. Referitor la art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Scopex Logistics SRL în data de 22.04.2020, ora 10:00, la sediul procesual al 
administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1).Mandatarea administratorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. De S. J. și dl. Cozmuța 
M. A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 295 
și art. 239 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.04.2020 a fost trimis spre publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Scopex-Logistics-SRL-in-data-de-
22.04.2020.pdf 
De asemenea, Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
Scopex Logistics SRL din data de 22.04.2020, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-din-data-de-22.04.2020.pdf 
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5. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței sunt în cuantum 
de 215,88 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00013193 16.12.2019 51.10 lei comunicare notificare către debitor, asociați și creditori 

2 SC Olimpiq Media SRL  15781 17.12.2019 61.64 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 

insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 17.12.2019 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00014913 23.12.2019 13.00 lei 
comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare a debitorului în faliment prin procedura 

simplificată către AJFP Maramureș și debitor 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00000352 10.01.2020 7.32 lei comunicare somație către Cozmuța M. 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00000353 10.01.2020 10.70 lei transmitere raport către Tribunalul Maramureș 
6 C.N. Poșta Română SA DIV000001674 12.02.2020 30.00 lei comunicare somație către De S. J. 
7 C.N. Poșta Română SA DIV000001742 13.02.2020 7.32 lei comunicare somație către Tesorero SRL 

8 C.N. Poșta Română SA DIV000002128 14.02.2020 22.00 lei comunicări notificări către creditori 

9 C.N. Poșta Română SA DIV000003718 19.03.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii la Tribunalul 

Maramureș 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
215.88 

lei  
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 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, respectiv acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluționării cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului social De S. J. și a asociatului Cozmuța M. A. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) 
din Legea nr. 85/2014, și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 
85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


