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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1263 Data emiterii: 27.04.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 345/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș; Judecător-sindic: Nagy Csilla-
Noémi. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu-Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș. 
3.1. Debitor: SC Jubopen SRL, cod de identificare fiscală: RO 24116739; Sediul social: loc. Târnăveni, str. Republicii, 
nr. 54, et. 1, jud. Mureș; Număr de ordine în registrul comerţului J26/853/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului SC Jubopen SRL, conform 
Sentinței nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 345/1371/2019 de către Tribunalul Specializat Mureș, 
în temeiul art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de verificare a cererilor de 
admitere a creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC Jubopen SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 
(patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererilor de admitere a creanţelor formulate împotriva averii 

debitorului SC Jubopen SRL 

Număr dosar 345/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș  
Judecător-sindic: Nagy Csilla-Noémi  
Temei juridic: în temeiul art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Jubopen SRL 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Mureș în data de 09.12.2019, creditorul Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenței împotriva debitorului SC Jubopen SRL. 
Prin Sentința nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
345/1371/2019, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență coroborat cu art. 38 alin. (2) lit. c) pct. 1 din aceeași lege, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței față de SC Jubopen SRL cu sediul social în loc. Târnăveni, str. Republicii, nr. 54, et. 1, jud. Mureș, CUI RO 
24116739, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/853/2012. 
În temeiul disp. art. 73 și art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, este desemnat în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu Consultant Insolvență SPRL. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile dispuse prin Sentința nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunţată de către 
Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 345/1371/2019, respectiv disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a 
notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 Primăria Arad Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75, 310130, jud. Arad AR39875056325 

2 Direcția Regională Vamală Timișoara Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, bl. 45 D, jud. Timiş AR39875056315 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

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

AR39875056305 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Arad 

Bulevardul Revoluției, nr. 77 – 79, Arad, jud. Arad 
AR39875056295 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Jubopen SRL a fost publicată 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4702/09.03.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-a-
insolventei-impotriva-debitorului-SC-Jubopen-SRL.pdf precum şi în ziarul Național din data de 06.03.2020, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate de insolvență a respectat disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014, 
cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: 
∎ Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar de creanțe este la data de 24.04.2020; 
Conform disp. art. 111 alin. (1)-(4) din Legea nr. 85/2014, debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea să 
formuleze contestații față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
lichidatorul judiciar în tabel. Contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului preliminar. Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, 
precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror 
altor probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul 
formulării contestației. Partea care formulează contestația trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al 
contestației și al documentelor ce o însoțesc lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă, precum și 
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administratorului special. În cazul în care această obligație nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea aplica, din 
oficiu, o amendă în condițiile Codului de procedură civilă. 
∎ Termenul pentru întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului definitiv de creanțe este 
la data de 14.05.2020, ora 08:30. 
∎ Termenul pentru depunerea de către lichidatorul judiciar a Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la 
apariția stării de insolvență a debitorului SC Jubopen SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 85/2014 la 
grefa Tribunalului Specializat Mureș este la data de 07.04.2020, raportul putând fi consultat atât la dosarul cauzei aflat 
la arhiva Tribunalului Specializat Mureș, cât și la sediul procesual al lichidatorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului. 
∎ Adunarea Generală a Creditorilor: în baza disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din  Legea 
nr. 85/2014, prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc în data de 30.04.2020, ora 12:00, la sediul 
procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având ca ordine de zi: 
(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului 
SC Jubopen SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Jubopen SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Jubopen SRL. 
(5).Desemnarea lichidatorului judiciar/confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de 
către judecătorul-sindic prin Sentința nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 345/1371/2019. 
(6).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC 
Jubopen SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 
30.04.2020, ora 12:00, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 07.05.2020, la ora 12:00 la sediul 
procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform disp. art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor va fi depus de 
către lichidatorul judiciar la dosarul cauzei și transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în termen 
de două zile de la data adunării creditorilor.  
Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au 
votat împotriva luării hotărârii respective și au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum și 
la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la ședința adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate 
în procesul-verbal întocmit, în termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al adunării creditorilor. 
∎ Primul termen de judecată după deschiderea procedurii simplificate a insolvenței este la data de 14.05.2020, ora 
08:30. 
În procedura de verificare a cererilor de admitere 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 [...]”;  
• 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 OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cererea de admitere a creanței bugetare este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul cauzei, respectiv au fost comunicate lichidatorului judiciar 
următoarele cereri de admitere a creanțelor:  
I. 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 



3 
 
 

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 Mureș, având cod de identificare fiscală 4317495, cu sediul în Târgu 
Mureș, str. Gh. Doja, nr. 1-3, jud. Mureș, instituție aflată în structura organizatorică a Direcției Generale Regionale a 
Finanțelor Publice Brașov, a formulat cerere de admitere a creanței, prin care a solicitat înscrierea creanței în sumă de 
434.636 lei în tabelul de creanțe, reprezentând datorii la bugetul general consolidat al statului. 
Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbre, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal. 
În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014,  lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Jubopen SRL a creanţei bugetare în cuantum de 434.636 
lei, conform disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014. 
II. 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. E.ON Energie Romania SA, cu sediul în Târgu Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 42, etaj II, jud. Mureș, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J26/1194/2007, cod fiscal RO 22043010, reprezentată prin Director General Morari D. și 
Director General Adjunct Griech C., reprezentată convențional de Cabinet de Avocat Furculiță V., având sediul 
procesual ales la KRUK România, în București, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, subsol, parter și etajele 7, 8, 9, Sector 
3, a formulat cerere de înscriere la masa credală a debitoareiJubopen SRL a creanței constituită din: 
- 2.118,40 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea facturilor fiscale scadente și a penalităților de întârziere aferente 
facturilor, neachitate de către debitor; 
- 200 lei – taxă judiciară de timbru achitată în cadrul dosarului de insolvență și anexată, în original, la cererea de 
admitere a creanței. 
În fapt, între creditorul E.ON Energie Romania SA și debitorul SC Jubopen SRL s-au derulat relații comerciale, în baza 
cărora E.ON a furnizat energie electircă și/sau gaze naturale căre debior, la punctul de consum convenit de părți, în 
temeiul contractelor de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale nr. 3003263751. 
Ținând cont că societatea nu a achitat debitorul restant, creditorul E.ON Energie România SA a procedat la acționarea 
în judecată a acesteia. 
Astfel, creditorul E.ON Energie Romania SA solicită înscrierea la masa credală a debitorului SC Jubopen SRL cu 
următoarele debite: 
- 1.181,08 lei reprezentând contravaloarea cantității de energie electrică și/sau gaze naturale, consumată de societatea 
debitoare; 
- 472,32 lei reprezentând contravaloare penalități de întârziere/dobânda legală aferentă facturilor fiscale scadente și 
neachitate de către debitor; 
- 465,00 lei reprezentând taxe de timbru și/sau alte costuri efectuate în vederea obținerii titlului executoriu; 
- 200 lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru achitată, aferentă cererii de admitere a creanței. 
Menționăm faptul că, prin Sentința civilă nr. 1282/C/2018 pronunțată de Judecătoria Târnăveni în dosarul nr. 
715/323/2018, s-a dispus: „Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.181,08 lei, reprezentând contravaloare 
facturi neachitate. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 76,05 lei, cu titlu de penalități de întârziere. Obligă 
pârâta la plata către reclamantă a sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de 
timbru.” 
Iar prin Sentința civilă nr. 632/C/2019 pronunțată de Judecătoria Târnăveni în dosarul nr. 861/323/2019, s-a dispus: 
„Încuviințează executarea silită a titlului executoriu constând în Sentința civilă nr. 1282/16.11.2018 pronunțată de 
Judecătoria Târnăveni în dosarul nr. 715/323/2018 pentru realizarea creanței având ca obiect suma de 1.307,13 lei la 
care se adaugă taxa de timbru încuviințare executare silită în valoare de 20 lei și cheltuieli de executare silită.” 
În urma verificării cererii de admitere a creanței la masa credală, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost 
depusă termenul legal, fiind achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform chitanței pentru creanțele bugetelor 
locale nr. 114319 18031649923/2016 din data de 18.03.2020. 
Din suma de solicitată de creditorul E.ON Energie Romania 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. 64 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorului E.ON 
Energie Romania 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 creanței 
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solicitate în cuantum de 2.118,40 lei în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Jubopen 
SRL, cu rangul de preferință prevăzut de art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014.  
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Jubopen SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Național, 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.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


