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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3445Din data de 09.10.2020 
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. 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 Scopex Logistics SRL, 
conform Sentinței civile nr. 874 din data de 23.07.2020 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1946/100/2019, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 
comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Scopex Logistics SRL, în anexă, în număr de 5 
(cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 

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 
Lichidator 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 de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Scopex Logistics SRL, nr. 2884/10.09.2020 pentru termenul lunar 
din data de 12.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 14828/11.09.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-SC-
Scopex-Logistics-SRL-termen-lunar-12.09.2020.pdf  
2. Referitor la bunurile din averea debitorului. Administratorul social De S. J. nu a răspuns solicitării lichidatorului 
judiciar, în sensul că nu a predat documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către 
debitoarea SC Scopex Logistics SRL. 
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; 
- 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. 
Conform adresei nr. 8650/17.12.2019 emisă de Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Dragomirești, debitorul 
Scopex Logistics SRL nu figurează în evidențele BCPI Dragomirești. Conform adresei nr. 78517/18.12.2019 emisă de 
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Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Baia Mare, debitorul Scopex Logistics SRL nu figurează în evidențele 
BCPI Baia Mare. Conform adresei nr. 10619/17.12.2019 emisă de Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Târgu 
Lăpuș, debitorul Scopex Logistics SRL nu figurează în evidențele BCPI Târgu Lăpuș.  Conform adresei nr. 
15189/17.12.2019 emisă de Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Viseu de Sus, debitorul Scopex Logistics SRL 
nu figurează în evidențele BCPI Viseu de Sus.  
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 Culoare 
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 
TE195CD6ZZZ 
XF 510FT alb 2015 XLRTEH4300G064151 A212892 L387281 

332313 
Înmatriculat - 
CI suspendat 06.06.2016 MM10EGK 

DAF H4EN3 
TE205CD6ZZZ 
FT XF105.460 alb 2013 XLRTE47MS0E975894 A134894 L190235 

332314 
Înmatriculat - 
CI suspendat 06.06.2016 MM10EGJ 

DAF TE105XF 
FTXF105.460T alb 2012 XLRTE47MS0E944459 A103484 L190233 

315593 
Înmatriculat - 
CI suspendat 18.08.2015 MM09XBP 

DAF TE105XF 
FTXF105.460T negru 2010 XLRTE47MS0E882814 A35461 K786756 

314088 
Înmatriculat - 
CI suspendat 21.07.2015 MM09WNO 

MAN 
L.2007.46.001 
TGX alb 2012 WMA06XZZ8CM591624 

51530891 
103092 K712507 

301204 
Înmatriculat - 
CI suspendat 03.11.2014 MM09RLB 

DAF FT XF105 
XF 105 alb 2009 XLRTE47MS0E856575 166667 K403058 

Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul DE S. J. în vederea efectuării inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 21.08.2020, la ora 15:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2630/21.08.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei.  
3. Referitor la plângerea penală formulată împotriva împotriva dl. De S. J. și dl. Cozmuța M. A.. Lichidatorul judiciar a 
înaintat plângerea penală formulată 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, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, prin poștă cu confirmare de 
primire nr. AR39872211359. 
Conform adresei nr. 9/VIII/1/2020/28.04.2020 emisă de parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, plângerea 
penală a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș sub nr. 9/VIII/1/2020 la data de 28.04.2020 
și înaintată spre competentă soluționare conform art. 36 lit. c) Cod procedură penală Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Maramureș.  
4. 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. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1946/100/2019/a1, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 19.11.2020. 
Prin Citația emisă la data de 29.09.2020 în dosarul nr. 1946/100/2019/a1, judecătorul-sindic a dispus în sarcina 
subscrisei de a face demersuri pentru a se aflat domiciliul efectiv al pârâtului De S. J. și să se precizeze dacă pârâtul 
cunoaște limba română. Lichidatorul judiciar va proceda la solicitarea adresei de domiciliu actuale a pârâtului de la La 
Direction générale Institutions et Population du Service Public Fédéral – Registre National. 
5. Referitor la dosarul nr. 333/100/2019 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Citația emisă la data de 01.10.2020 în dosarul nr. 333/100/2019 aflat pe rolul 
Tribunalului Maramureș, Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect acțiunea civilă formulată 
de Cozmuța M. A. împotriva pârâtului DE S. J., prin care a solicitat instanței următoarele: 
- să contate că societatea comercială Scopex Logistics SRL cu sediul social în Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. 
Maramureș, CUI 33695699, J24/962/2014 ca urmare a retragerii reclamantului Cozmuța M. A. din societate a devenit 
societate cu răspundere limitată cu asociat unic; 
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- să oblige pârâtul ca în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă  hotărârii ce o va pronunța să dea o declarație pe 
prorie răspundere că este asociat unic doar în SC Scopex Logistics SRL; 
- să dispună modificarea statului societății comerciale Scopex Logistics SRL la Oficiul Registrului Comerțului 
Maramureș. 
Următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 333/100/2019 este în data de 19.11.2020. 
6. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În urma demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 874 din data de 
23.07.2020 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 1946/100/2019, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitoarei următoarele cereri de admitere a 
creanțelor: 
1. Orașul Cavnic prin primar dl. Petruț V., cu sediul în orașul Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, jud. Maramureș, cod 
fiscal 3627595, a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe al debitorului SC Scopex Logistics SRL cu suma 
de 5.306,00 lei, reprezentând impozitul pentru mijloacele de transport, pentru bunurile mobile deținute de SC Scopex 
Logistics SRL, conform Obligații de plată nr. 675/23.07.2020. 
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. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Maramureș, în data de 14.08.2020. 
În temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a înscris creanța în valoare de 5.306,00 lei a 
creditorului bugetar Orașul Cavnic în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Scopex 
Logistics SRL, aceasta reprezentând creanță bugetară născută după data deschiderii procedurii generale de insolvență. 
2. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureș, cu sediul în Baia Mare, Aleea Serelor, nr. 2A, jud. 
Maramureș, a solicitat înscrierea în tabelul definitiv de creanțe al debitorului SC Scopex Logistics SRL cu suma de 
219.507 lei, făcând precizarea că de la data deschiderii procedurii de insolvență, respectiv data de 12.12.2019 și până la 
data deschiderii procedurii de faliment, nu există creanțe nou născute. 
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, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Maramureș, în data de 24.08.2020. 
Menționăm faptul că, creanța în valoare de 219.507 lei  solicitată de către creditorul Administrația Judeţeană a 
Finanţelor Publice Maramureș a fost înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 
Scopex Logistics SRL nr. 830/11.03.2020 publicat în BPI nr. 4958/12.03.2020 și depus la dosarul cauzei, 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. 146 alin. (4) teza I din Legea nr. 85/2014: „Creanțele admise în tabelul definitiv de creanțe nu vor 
mai fi supuse verificării; […]”. 
3. 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 suplimentar de creanțe, 
cu o creanță în sumă de 51.665,58 lei, reprezentând creanțe născute în perioada de observație din creditele acordate 
debitoarei, comisioanele de cont și taxa de timbru în sumă de 200 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Maramureș în data de 19.08.2020, respectiv fiind achitată taxa judiciară 
de timbru conform ordin de plată nr. 1/18.08.2020. 
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 prin contractul de credit nr. 686/12.09.2016 reprezentând credit de investiții în sumă de 60.000 EUR, 
pe o perioadă de 60 de luni, cu rambursare în rate lunare egale, în sold în sumă de 49.075,93 EUR; 
II. Credit acordat de subscrisa prin contractul de credit nr. 633/25.09.2015 reprezentând credit de investiții în sumă de 
23.000 EUR, pentru 60 de luni cu rambursarea în rate lunare egale, în sold de 13.648,01 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, în sold de 39.735,58 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, în sold de 53.061,65 EUR. 
Total creanță născută înainte de data deschiderii procedurii generale de insolvență aferentă creditelor acordate: 
155.521,17 EUR 
Creanța în valoare de 155.521,17 EUR echivalent a 743.297,87 lei (la cursul BNR din data de 12.12.2019) a fost 
înscrisă 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, în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex 
Logistics SRL nr. 830/11.03.2020 publicat în BPI nr. 4958/12.03.2020. 
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Conform cererii de admitere a creanței suplimentare nr. 813639/18.08.2020 formulată de creditorul Banca Transilvania 
SA, la data deschiderii procedurii falimentului – 23.07.2020, întreaga creanță aferentă creditelor acordate este de 
164.237,59 EUR, iar sumele de 7.246,71 lei, 8,55 EUR și 9,54 USD reprezintă comisioane aferente conturilor deschise 
de către debitoare, conform notelor de calcul. 
Cu privire la comisioanele solicitate în valoare de 7.246,71 lei, 8,55 EUR și 9,54 USD, lichidatorul judiciar va proceda 
la înscrierea a creanței în valoare totală de 7.327,86 lei, constituită din: 
• 7.246,71 lei; 
• 8,55 EUR – echivalent a 41,34 lei (curs valutar de la data intrării în procedura de faliment de 4,8353 RON/EUR); 
• 9,54 USD – echivalent a 39,81 lei (curs valutar de la data intrării în procedura de faliment de 4,1734 RON/USD) 
în tabelul suplimentar de creanțe în conformitate cu disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 coroborat cu disp. art. 107 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, sub condiția suspensivă a valorificării bunurilor ce constituie obiectul garanțiilor la o valoare 
superioară creanței înscrise în tabelul definitiv de creanțe.  
Cu privire la întreaga creanță aferentă creditelor acordate de 164.237,59 EUR, menționăm faptul că din aceasta, suma 
de 155.521,17 EUR echivalent a 743.297,87 lei (la cursul BNR de la data deschiderii procedurii generale de insolvență - 
12.12.2019) a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe, iar diferența de 8.716,42 EUR – creanță născută după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență și până la data intrării în procedura de faliment (rezultând astfel 
164.237,59 EUR - 155.521,17 EUR), va fi înscrisă de către lichidatorul judiciar în tabelul suplimentar de creanțe în 
conformitate cu disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 coroborat cu disp. art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel: 8.716,42 
EUR * 4,8353 RON/EUR (curs valutar de la data intrării în procedura de faliment) = 42.146,51 lei, sub condiția 
suspensivă a valorificării bunurilor ce constituie obiectul garanțiilor la o valoare superioară creanței înscrise în tabelul 
definitiv de creanțe. 
Conform disp. art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Creanțele constând în obligații care nu au fost calculate în 
valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar și înscrise în tabelul de creanțe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii 
procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestații împotriva calculului făcut de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar pentru astfel de creanțe.” 
Creanță născută după data deschiderii procedurii generale de insolvență și până la data intrării în procedura de faliment 
în sumă de 8.716,42 EUR va înscrisă în tabelul suplimentar de creanțe la valoarea nominală de la data deschiderii 
procedurii de faliment, respectiv 42.146,51 lei. 
Astfel, valoarea totală a creanței creditorului Banca Transilvania SA, născută după data deschiderii procedurii generale 
de insolvență, înscrisă în Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Scopex Logistics SRL, cu 
rangul de preferință prevăzut de disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, este de 49.474, 37 lei (7.327,86 lei 
– valoarea totală a comisioanelor + 42.146,51 lei, echivalent a 8.716,42 EUR – creanța născută în cursul procedurii 
insolvenței, aferentă creditelor acordate debitorului), aceasta fiind înscrisă sub condiția suspensivă a valorificării 
bunurilor ce constituie obiectul garanțiilor la o valoare superioară creanței înscrise în tabelul definitiv de creanțe. 
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. 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 
3118/25.09.2020 către creditorul 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 creanței în cuantum de 42.146,51 lei (echivalent a 8.716,42 EUR) și a creanței 
în sumă de 7.327,86 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, sub condiția suspensivă a valorificării bunurilor ce constituie 
obiectul garanțiilor la o valoare superioară creanței înscrise în tabelul definitiv de creanțe.  
Notificarea nr. 3118/25.09.2020 a fost comunicat către creditorul Banca Transilvania SA atât prin e-mail, cât și prin 
poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39869592656.  
Urmarea analizei cererilor de admitere a creanțelor, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare a creanţelor 
declarate împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 3110/25.09.2020, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, pubicat în BPI nr. 15878/28.09.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-verificare-a-crean%C5%A3elor-declarate-%C3%AEmpotriva-
averii-debitorului-SC-Scopex-Logistics-SRL.pdf  
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe împotriva averii debitorului SC Scopex 
Logistics SRL nr. 3116/25.09.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 15890/28.09.2020 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Tabel-
suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Scopex-Logistics-SRL.pdf  
Conform Tabelului suplimentar de creanțe împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 3116/25.09.2020 
pubicat în BPI nr. 15890/28.09.2020, au fost înscrise creanțe născute după data deschiderii procedurii insolvenței în 
valoare totală de 54.780,37 lei. 
Până la data prezentului raport de activitate, nu au fost formulate contestații împotriva Tabelului suplimentar de creanțe 
împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 3116/25.09.2020. 
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7. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele 
avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței și de procedura de faliment sunt în cuantum de 412,46 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 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
2227794 16.12.2019 20.00 lei 

solicitare informații despre debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 2227794/16.12.2019 

3 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 

4 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 

144243/545578 
17.12.2019 1.00 lei solicitare date de identificare ale asociatului Cozmuța M. A. 

5 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 

144243/545576 
17.12.2019 1.00 lei solicitare date de identificare ale administratorului De S. J. 

6 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 

7 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
25277 08.01.2020 20.00 lei 

solicitare informații despre debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 25277/08.01.2020 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00000352 10.01.2020 7.32 lei comunicare somație către Cozmuța M. 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00000353 10.01.2020 10.70 lei transmitere raport către Tribunalul Maramureș 

10 C.N. Poșta Română SA DIV000001674 12.02.2020 30.00 lei comunicare somație către De S. J. 
11 C.N. Poșta Română SA DIV000001742 13.02.2020 7.32 lei comunicare somație către Tesorero SRL 
12 C.N. Poșta Română SA DIV000002128 14.02.2020 22.00 lei comunicări notificări către creditori 

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

Maramureș 

14 C.N. Poșta Română SA DIV000003835 23.04.2020 12.80 lei 
comunicare plângere penală la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Târgu Lăpuș 
15 C.N. Poșta Română SA DIV000007913 20.07.2020 10.70 lei comunicare adresă către A.J.F.P. Maramureș 

16 SC Olimpiq Media SRL  PBL 19786 04.08.2020 58.48 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului 

în ziarul Național din data de 04.08.2020 
17 C.N. Poșta Română SA DIV000004733 04.08.2020 35.50 lei comunicare notificări către debitor, administrator și creditori 
18 C.N. Poșta Română SA DIV000004734 04.08.2020 30.00 lei comunicare notificări către debitor, administrator și creditori 
19 C.N. Poșta Română SA DIV000008986 28.09.2020 7.10 lei comunicare notificare către creditorul Banca Transilvania SA 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
412.46 

lei  
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea soluționării dosarului nr. 1946/100/2019/a1 având ca obiect 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. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


