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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1118 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 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, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 

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 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(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. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(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. 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind 
cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvenţa a debitorului SC Scopex Logistics SRL. Acest raport 
a fost depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/12/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Scopex-
Logistics-SRL.pdf 
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Scopex Logistics 
SRL, se rețin următoarele: 
• Conform Certificatului constatator nr. 25277/08.01.2020 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, cetățean -, născut în data de -, în -, domiciliat în -, 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%; 
- Cozmuța M. A., asociat, cetățean -, născut în data de -, în -, domiciliat în -, având CNP -, 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%.  
• Conform Certificatului constatator nr. 25277/08.01.2020 emis de ONRC, administratorul social al debitoarei este dl. 
De S. J., domiciliat în -, posesor al cărții de identitate -, data numirii în funcție: 13.10.2014, cu o durată a mandatului 
nelimitată.  
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 28.09.2018, 
ultimele situații financiare depuse – aferente anului 2017.  
• Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș în cererea de 
deschidere a procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului, Scopex Logistics SRL înregistrează datorii față de 
bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 214.985 lei.  
• De asemenea, conform cererii de admitere a creanței formulate de Banca Transilvania SA, debitorul înregistrează 
datorii în cuantum de 743.297,87 lei (echivalentul a 155.521,17 euro) reprezentând credite nerambursate acordate de 
bancă și 6.502,42 lei reprezentând comisioane din operațiuni aferente conturilor deschise la Banca Transilvania SA.  
• Asupra bunurilor mobile deținute de către debitor s-a instituit sechestru ANAF conform PV nr. 62775/19.09.2019, 
respectiv s-a constituit ipoteca mobiliară de către Banca Transilvania SA, în baza contractele de gaj și cesiune. 
• Administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a inventaria potrivit disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 bunurile 
mobile anterior menționate, identificate conform adresei emise de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș. 
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• Din actele depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar constată că dl. Cozmuța M. A. s-a implicat activ în 
administrarea activității economice desfășurate de către debitor, respectiv în gestionarea resurselor materiale și 
financiare ale societății. 
• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: utilizarea 
de către administratorul social De S. J. și asociatul Cozmuța M. A. în interesul personal al acestora a activelor 
debitorului Scopex Logistics SRL: active imobilizate - 877,565 lei; creanțe - 2,021,915 lei; disponibilități bănești - 
148,263 lei; manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, 
neachitate în termenele legale, în sumă totală de 214.985 lei, credite bancare neachitate în sumă de 743.297,87 lei și 
comisioane din operațiuni aferente conturilor bancare deținute de debitor de 6.502,42 lei; manifestarea pasivităţii în 
recuperarea creanţelor comerciale, debitorul înregistrând la data de 31.12.2017 creanțe în sumă totală de 2,021,915 lei; 
neținerea evidenței contabile și a registrelor contabile obligatorii în conformitate cu normele legale – ultimele situații 
financiare depuse de către administratorul social De S. J. sunt cele aferente anului 2017. 
• 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.  
• 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, astfel că administratorul judiciar propune 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. 
• Documentele contabile nu au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, administratorul 
judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
• Există prezumția că administratorul social De S. J. și dl. Cozmuța M. A. în calitate de asociat – persoană care a 
contribuit la starea de insolvență al debitorului, au utilizat în interesul personal al acestora activele debitorului Scopex 
Logistics SRL: active imobilizate - 877,565 lei; creanțe - 2,021,915 lei; disponibilități bănești - 148,263 lei. 
Administratorul judiciar 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 - prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR3987490554 – plic returnat.  
Administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale a insolvenței 
împotriva debitorului Scopex Logistics SRL nr. 57/09.01.2020 și a somației privind solicitarea predării tuturor 
documentelor financiar-contabile și a bunurilor existente în averea debitorului nr. 58/09.01.2020, către asociatul 
Cozmuța M. A. la adresa de domiciliu indicată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39996830213.  
De asemenea, administratorul judiciar a procedat la comunicarea somației nr. 456/11.02.2020 către administratorul 
social De S. J., la adresa de domiciliu a acestuia, prin care a solicitat predarea de urgență a tuturor documentelor 
financiar-contabile aferente activității debitorului, respectiv predarea tuturor bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. RN30670743RO – plic returnat. 
Până în prezent administratorul social al debitorului De S. J. nu a răspuns solicitărilor subscrisei, respectiv nu a furnizat 
informaţiile solicitate, respectiv nu a predat evidența și registrele contabile ale debitorului. 
Prin neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, respectiv prin nepredarea documentelor financiar-contabile ale 
debitorului SC Scopex Logistics SRL, administratorul De S. J. a cauzat pierderea de informaţii contabile, respectiv 
imposibilitatea identificării bunurilor, fondurilor băneşti şi creanţelor existe în averea debitoarei, respectiv au prejudiciat 
astfel în mod vădit creditorii societăţii prin diminuarea patrimoniului debitoarei. 
Conform datelor financiar – contabile întocmite la data de 31.12.2017 și publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice, debitorul a înregistrat la data de 31.12.2017 următoarele: 

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 

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.  
Conform adresei nr. 8052/09.01.2020 comunicată de Primăria Orașului Cavnic, debitorul SC Scopex Logistics SRL 
figurează cu următoarele bunuri mobile: 
- Autovehicul cu două axe propietate privată marca DAF seria motorului 166667, nr. identificare 
XLRTE47MSOE856575; 
- Autovehicul cu două axe propietate privată marca MAN seria motorului 51530891103092 nr. identificare 
WMA06XZZ8CM591624 capacitatea cilindrică 12419 dobândit în anul 2015; 
- Autovehicul cu două axe propietate privată marca DAF seria motorului A35461 nr. identificare 
XLRTE47MS0E882814 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2015; 
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- Autovehicul cu două axe proprietate privată marca DAF seria motorului A103484 nr. identificare 
XLRTE47MS0E944459 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2016; 
- Autovehicul cu două axe proprietate privată marca DAF seria motorului A1034894 nr. identificare 
XLRTE47MS0E975894 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2016; 
- Autovehicul cu două axe proprietate privată marca DAF seria motorului A212892 nr. identificare 
XLRTEH4300G064151 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2016; 
- Autovehicul cu două axe proprietate privată marca DAF seria motorului A212892 nr. identificare 
XLRTEH4300G064151 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2016; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca SCHMITZ nr. identificare WSM0000003140072 capacitatea 
cilindrică 1 dobândit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca SCHMITZ nr. identificare WSM0000003147596 capacitatea 
cilindrică 1 dobândit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca SCHMITZ seria motorului CIVL737965 nr. identificare 
WSM0000003147495 capacitatea cilindrica 1 dobandit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca KOGEL S24// nr. identificare WK0S0002400135349 
capacitatea cilindrică 1 dobândit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca KOGEL S24// nr. identificare WK0S0002400135348 
capacitatea cilindrică 1 dobândit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca SCHMITZ nr. identificare WSM0000003147494 capacitatea 
cilindrică 1 dobândit în anul 2017.  
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 debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
Conform adresei nr. 102151/21.12.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș, debitorul SC Scopex Logistics SRL 
figurează în evidențele instituției cu următoarele bunuri mobile: 

Certificat Stare 
Data 

emiterii Nr. înmatr. Marca Cul. 
An 

fabr.  Sasiu Motor CIV 

354954 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 05.04.2017 MM10POF KOGEL S24 gri 2011 WK0S0002400135348   L738517 

354988 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 05.04.2017 MM10POH 

SCHMITZ 
SCB*S3T 
SCS O 9 
SCS24L-
13.62EB roșu 2011 WSM00000003147494   L738512 

354493 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 30.03.2017 MM10PIJ 

SCMITZ 
SCB*S3T 06 
V L N roșu 2011 WSM00000003147495   L738135 

354494 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 30.03.2017 MM10PIH KOGEL S24 roșu 2011 WK0S0002400135349   L738223 

353998 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.03.2017 MM10PBT 

SCHMITZ 
SCB*S3T 06 
V L N roșu 2011 WSM00000003140072   L737965 

354028 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.03.2017 MM10PBU 

SCHMITZ 
SCB*S3T 06 
V L N roșu 2011 WSM00000003147496   L737989 

339597 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.09.2016 MM10HFH 

DAF H4EN3 
TE195CD6ZZ
Z XF 510FT alb 2015 XLRTEH4300G064151 A212892 L387281 

332313 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 06.06.2016 MM10EGK 

DAF H4EN3 
TE205CD6ZZ
Z FT 
XF105.460 alb 2013 

XLRTE47MS0E97589
4 A134894 L190235 

332314 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 06.06.2016 MM10EGJ 

DAF 
TE105XF 
FTXF105.460
T alb 2012 

XLRTE47MS0E94445
9 A103484 L190233 

315593 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 18.08.2015 MM09XBP 

DAF 
TE105XF 
FTXF105.460
T 

negr
u 2010 

XLRTE47MS0E88281
4 A35461 K786756 

314088 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 21.07.2015 MM09WNO 

MAN 
L.2007.46.001 
TGX alb 2012 

WMA06XZZ8CM5916
24 

51530891 
103092 K712507 

301204 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 03.11.2014 MM09RLB 

DAF FT 
XF105 XF 
105 alb 2009 

XLRTE47MS0E85657
5 166667 K403058 
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Precizăm că asupra bunurilor mobile anterior menționate s-a instituit sechestru ANAF PV nr. 62775/19.09.2019, înscris 
în Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2019-00080522282296-TWA.   
De asemenea, pentru garantarea creditelor acordate de Banca Transilvania SA, au fost înscrise în AEGRM, contractele 
de gaj și cesiune, fiind costituită ipoteca mobiliară asupra bunurilor mobile ale debitorului și ipoteca mobiliară auspra 
încasărilir și asupra soldurilor conturilor bancare deținute de debitor la Banca Transilvania SA, conform 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.  
Până în prezent, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a inventaria potrivit disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014 bunurile mobile anterior menționate, identificate conform adresei emise de către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș. 
Menționăm faptul că administratorul social De S. J. nu a predat administratorului judiciar bunurile existente în averea 
debitorului SC Scopex Logistics SRL. 
Din Raportul de analiză a creanțelor formulate împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL, depus la dosarul 
cauzei și publicat 3205/17.02.2020, se rețin următoarele aspecte:  
• 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.  
• 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 -, 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 NP C. N. 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, 
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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 -, 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 NP C. N. 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 -, 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 NP C. N. 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. 
Se constată faptul că, asociatul Cozmuța M. A. a procedat la mandatarea administratorul De S. J. în vederea contractării 
de credite bancare, cauzând generarea unor datorii în cuantum de 749.800,29 lei. 
În urma celor precizate anterior, concluzionăm faptul că administratorul social De S. J. și asociatul Cozmuța M. A. au 
utilizat bunurile și creditele debitorului în folosul propriu și nu în folosul societății, cauzând astfel un prejudiciu 
creditorilor debitorului SC Scopex Logistics SRL de 1.044.510,56 lei. 
Astfel, bunurile și disponibilități bănești obținute ca urmare a contractării de credite bancare puteau fi utilizate cu scopul 
de a achita în totalitate datoriile creditorilor și evitarea deschiderii procedurii generale de insolvență.  
Având în vedere că aceste bunuri și disponibilități bănești nu au fost utilizate în acest scop, indică faptul că au fost 
folosite de către administratorul social De S. J. și asociatul Cozmuța M. A. în îndeplinirea scopurilor sale personale și 
nu în bunul mers al activității societății SC Scopex Logistics SRL.  
Administratorul judiciar a formulat și a înaintat Tribunalului Maramureș cererea 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. 
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. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, administratorul judiciar apreciază că faptele indicate reprezintă 
infracțiuni conform următoarelor texte de lege: 
Articolul 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990: 
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„(1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, 
directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care: […] 
b) folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia 
sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;” 
Articolul 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative: „(1) Constituie infracțiunea de 
spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: […] a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând 
că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în 
scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată 
sau executarea pedepsei;” 
Articolul 239 din Codul Penal: „Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor 
(1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul 
său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă.” 
Articolul 295 din Codul Penal: „Delapidarea 
(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau 
alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. 
(2) Tentativa se pedepsește.” 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să mandateze administratorul 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. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


