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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1197 Din data de 12.04.2021 

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 6 
(șase) 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 nr. 85/2014 
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. 704/02.03.2021 pentru termenul de 
judecată din data de 08.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3980/04.03.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-activitate-SC-
Scopex-Logistics-SRL-termen-fond-08.03.2021.pdf. 
2. 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 emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș 
din data de 25.11.2020, plângerea penală nr. 1221/22.04.2020 a societății Scopex Logistics SRL formulată împotriva 
numiților De S. J. și Cozmuta M. A. a fost înregistrată sub nr. 215/P/2020. În prezent cauza se află în lucru la 
Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii 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. 
3. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) 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 D. S. J. și să se precizeze dacă pârâtul 
cunoaște limba română. 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 3507/15.10.2020 (formulată în limba franceză) către La Direction générale 
Institutions et Population du Service Public Fédéral – Registre National Belge (Registrul Național de Evidență a 
Persoanelor Belgia), prin care a solicitat comunicarea adresei actuale de domiciliu a pârâtului De S. J..  
Urmare adresei comunicare, în data de 22.10.2020 reprezentantul Registrului Național de Evidență a Persoanelor Belgia 
a solicitat către subscrisa comunicarea Sentinței civile nr. 874 din data de 23.07.2020 pronunţată în dosarul nr. 
1946/100/2019 (prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Scopex Logistics SRL) tradusă legalizat în limba 
franceză/limba germană/limba olandeză. 
În conformitate cu solicitările Registrului Național de Evidență a Persoanelor Belgia, lichidatorul judiciar a procedat la 
efectuarea demersurilor în vederea traducerii legalizate în limba franceză a documentului justificativ - Sentința civilă 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. 
Urmare solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisei i-au fost comunicate următoarele oferte de traducere a sentinței 
civile:  
• Oferta formulată de Politrad Company SRL – 245 lei; 
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• Oferta formulată de Office Pro Traduceri – 245 lei (cu condiția acordării unei reduceri); 
• Oferta formulată de Valley Center – 340 lei. 
Având în vedere oferta cu tariful cel mai redus, lichidatorul judiciar a avansat suma de 245 lei în vederea traducerii de 
către Politrad Company SRL a Sentinței civile nr. 874 din data de 23.07.2020, conform facturii fiscale seria PLTCM nr. 
02493/29.10.2020 și chitanței seria PLTCM nr. 01190/11.11.2020. În data de 13.11.2020 lichidatorului judiciar i-a fost 
comunicată traducerea legalizată a Sentinței civile nr. 874 din data de 23.07.2020, respectiv subscrisa a revenit și a 
solicitat către  La Direction générale Institutions et Population du Service Public Fédéral – Registre National Belge 
(Registrul Național de Evidență a Persoanelor Belgia), comunicarea adresei actuale de domiciliu a pârâtului De S. J..  
În data de 17.11.2020, La Direction générale Institutions et Population du Service Public Fédéral – Registre National 
Belge a solicitat lichidatorului judiciar dovezile privind solicitarea comunicării adresei pârâtului De S. J. de către 
Registrul Național de Evidență a Persoanelor din România, respectiv dovada existenței legăturii juridice dintre persoana 
fizică De S. J. și persoana juridică Scopex Logistics SRL.  
Având în vedere solicitările reprezentantului Registrului Național de Evidență a Persoanelor Belgia, lichidatorul judiciar 
a comunicat în aceeași zi (17.11.2020) următoarele dovezi solicitate: 
• Adresa nr. 126129/23.12.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, conform căreia, pârâtul De S. J. 
nu a putut fi identificat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor din România; 
• Adresei nr. 874434/20.12.2019 emisă de Biroul pentru Imigrări al Județului Maramureș, conform căreia, pârâtul De S. 
J. nu figurează în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări România; 
• Actul constitutiv al societății Scopex Logistics SRL cu traducere legalizată în limba engleză.  
Reprezentanții La Direction générale Institutions et Population du Service Public Fédéral – Registre National Belge 
(Registrul Național de Evidență a Persoanelor Belgia) au comunicat faptul că, numitul De S. J. nu mai figurează în 
Registrul Național de Evidență a Persoanelor Belgia, acesta comunicând o altă adresă de reședință din Olanda, respectiv 
în orașul Hulst, Olanda. Conform răspunsului furnizat de reprezentanții orașului Hulst, numitul De S. J. nu figurează cu 
reședința în acest oraș.  
Prin Încheierea de ședință din data de 08.03.2021, judecătorul-sindic a admis cererea de repunere în termen cu dreptul 
de a formula întâmpinare şi apărări pentru pârâtul Cozmuţa M. A., acesta neavând domiciliul în ţară unde a fost citat, ci 
în Belgia după cum dovedeşte copia actului de identitate belgian. 
De asemenea, judecătorul-sindic a reținut faptul că pentru pârâtul De S. J., acesta a fost citat în străinătate, procedura de 
citare fiind legal îndeplinită la domiciliul din străinătate, urmează a se lua în discuţie cererea de repunere în termen cu 
privire la acest pârât, după prezentarea sa şi analiza documentelor depuse la acest termen. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 20.05.2021, termen pentru care judecătorul-sindic a încuviinţat 
proba testimonială solicitată urmând a dispune citarea martorilor ulterior lămuriri calităţii procesuale şi regularizarea 
procedurii de citare cu pârâtul De S. J., respectiv a dispus emiterea adresei către Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului prin care se va solicita să comunice dovada situaţiei şi istoricul administratorilor şi a asociaţilor societăţii 
S.C. Scopex Logistics S.R.L., respectiv istoricul acestei societăţi, şi să indice dacă pârâtul De S. J. figurează ca asociat 
în vreo altă societate. 
4. Referitor la creanța creditorului NTG Continent A/S 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicat prin e-mail de către Judecătoria Târgu Lăpuș, Cererea de chemare în judecată 
formulată de societatea NTG Continent A/S, ce constituie obiectul dosarului nr. Sag BS-18484/2020-GLO aflat pe rolul 
Tribunalului din Glostrup Curțile Juridice din Danemarca. 
Prin cererea de chemare în judecată, societatea NTG Continent A/S, cu datele de identificare CVR- nr. 33 39 60 74, 
Kokbjerg 15, 6000 Kolding, a solicitat obligarea pârâtului Scopex Logistics SRL la plata sumei de 187.387,62 kr. și 
dobânda aferentă calculată de la 21 martie 2019 și până în momentul efecturării plății, creanța datorată reprezentând 
contravaloarea benzinei și a cheltuielilor legate de gestionarea situației  în care unul dintre camioanele conduse de 
angajatul debitorului Scopex Logistics SRL a fost părăsit în localitatea Rødby, Danemarca. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare (formulată în limba daneză) prin care a solicitat suspendarea dosarului Sag 
BS-18484/2020-GLO în conformitate cu disp. art. art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv comunicarea către 
reclamantul NTG Continent A/S prin reprezentant convențional a posibilității formulării și înregistării la dosarul nr. 
1946/100/2019 a unei cereri de admitere a creanței în conformitate cu disp. art. 102 alin. (1) coroborat cu disp. art. 42 
alin. (3) respectiv disp art. 285 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014. 
Întâmpinarea formulată de către subscrisa a fost: 
- depusă la dosarul nr. Sag BS-18484/2020-GLO aflat pe rolul Tribunalului din Glostrup Curțile Juridice din 
Danemarca, cu confirmare de primire de către reprezentanții instanței;  
- comunicată prin e-mail către reprezentantul convențional al reclamantului NTG Continent A/S – societatea de avocați 
Advokatfirmaet Jon Palle Buhl.  
În data de 20.11.2020 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de admitere la masa credală a creanței formulată de 
NTG Continent A/S, persoană juridică daneză, cu sediul social în Kokbjerg 15, 6000 Kolding, Danemarca, nr. de 
înregistrare fiscală DK 33396074, cu sediul ales la SCP Frățilă, Rödl & Partner, societate civilă profesională de avocați, 
cu sediul profesional ales în Mun. București, Calea Floreasca, nr. 55, Grand Offices, et. 2, birourile 205/1, 205/2, 206/1, 
206/2, 206/3, 207/1, 207/2, 208, 210/1, 210/2, 211, Sector 1, prin reprezentant av. I. R., prin care a solicitat înscrierea în 
tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Scopex Logistics SRL cu o creanță în valoare de 122.607,71 lei 
reprezentând 187.387,62 DKK, la un curs de schimb valutar de 1 DKK = 0,6543 RON, constituită din: 



3 
 

- sumă datorată conform Transport agreement between NTG Continent A/S și Scopex Logistics SRL valid from 
31.10.2017 – 140.164,22 kr.; 
- cheltuieli cu avocat român – 22.223,40 kr.; 
- cheltuieli cu avocatul danez premergătoare înaintării cazului la tribunal – 25.000,00 kr. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de NTG Continent A/S. 
În procedura de verificare a creanței s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 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.” 
• Prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, 
numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii [...]”; 
• 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) 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). […]” 
• Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
• Prevederile 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.” 
• 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.” 
• 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.” 
• Prevederile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, 
inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de 
tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după 
deschiderea procedurii.” 
Între NTG Continent A/S și Scopex Logistics SRL a fost încheiat în data de 03.11.2017 un contract având ca obiect 
transportul de mărfuri efectuate de Scopex Logistics SRL către NTG Continent A/S. 
În luna aprilie 2018, unul dintre șoferii angajați ai Scopex Logistics SRL a părăsit un camion cu marfă la un loc de 
odihnă din Rodby, Danemarca. NTG Continent A/S s-a ocupat de recuperarea și preluarea camionului abandonat și de 
predarea corespunzătoare a mărfurilor, suferind astfel pierderi în valoare totală de 187.387,62 kr (reprezentând costurile 
cu angajarea unui alt șofer în vederea recuperării camionului și a mărfii, costurile cu benzină, costurile generate de 
ocuparea locului de parcare de către camionul abandonat, costuri administrative și costuri de consultanță și asistență 
juridică în această cauză). 
În acest sens, creditorul NTG Continent A/S a anexat cererii de admitere a creanței, următoarele documentele 
justificative:  
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- Transport agreement between NTG Continent A/S și Scopex Logistics SRL valid from 31.10.2017;  
- Kontoudtog/Statement 32128717/31.12.2018 cu privire la suma de 18.783,23 EUR;  
- Factura fiscală emisă de SCP Frățilă, Rödl & Partner SCA seria SCB nr. 28/15.02.2019 în valoare de 3.003,38 RON 
(632,94 EUR);  
- Factura fiscală emisă de SCP Frățilă, Rödl & Partner SCA seria SCB nr. 30/17.03.2020 în valoare de 7.950,28 RON 
(1.648,00 EUR);  
- Factura fiscală emisă de SCP Frățilă, Rödl & Partner SCA seria SCB nr. 58/17.04.2019 în valoare de 1.659,91 RON 
(348,73 EUR);  
- Factura fiscală emisă de SCP Frățilă, Rödl & Partner SCA seria SCB nr. 213/19.12.2019 în valoare de 1.664,70 RON 
(348,46 EUR). 
Conform documentelor justificative anexate de către creditorul NTG Continent A/S, valoarea totală a creanței deținute 
de către acesta este de 18.783,23 EUR și 14.278,27 lei (din care creanța în valoare totală de 9.614,98 lei născută după 
data deschiderii procedurii generale de insolvență a debitorului Scopex Logistics SRL). 
În urma verificării cererii de înscriere la masa credală, lichidatorul judiciar a constatat faptul că, creditorul NTG 
Continent A/S nu a fost notificat potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cu privire la deschiderea 
procedurii generale de insolvență, respectiv cu privire la intrarea în faliment a debitorului Scopex Logistics SRL, 
întrucât administratorul social nu s-a conformat solicitărilor administratorului/licidatorului judiciar, respectiv nu a 
comunicat lista creditorilor conform disp. art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014.  
Astfel, creditorul NTG Continent A/S este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanțelor. 
Lichidatorul judiciar nu a identificat dovada achitării taxei judiciară de timbru a Cererii de admitere a creanței la masa 
credală formulată de NTG Contintent A/S, în conformitate cu disp. art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 
80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru. 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 4241/11.12.2020 către creditorul NTG Continent A/S, prin SCP Frățilă, 
Rödl & Partner, prin care a solicitat acestuia să procedeze la depunerea la dosarul cauzei, respectiv să comunice 
subscrisei, cât de curând posibil, următoarele: 
- Toate documentele justificative ale creanței solicitate în valoare de 187.387,62 DKK, respectiv toate facturile și 
bonurile fiscale cu privire la cheltuielile cu parcarea camionului, combustibilul, etc., documentele cu privire la costurile 
cu șoferul angajat, etc.) 
Menționăm faptul că, la cererea de admitere a creanței a fost anexat doar documentul Kontoudtog/Statement 
32128717/31.12.2018 cu privire la suma de 18.783,23 EUR și facturile fiscale cu privire la onorariu avocat în valoare 
de 14.278,27 lei. 
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei, conform disp. art. art. 14 alin. (1) din Ordonanța de 
urgență nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru 
- Hotărârile judecătorești executorii cu privire la creanța solicitată, respectiv cu privire la obligarea debitorului Scopex 
Logistics SRL la plata onorariilor avocaților angajați de către creditorul NTG Continent A/S.  
În data de 11.02.2021 reprezentantul convențional al creditorului NTG Continent A/S a comunicat prin e-mail 
lichidatorului judiciar următoarele: 
„Cu privire la Adresa nr. 4241/11.12.2020 și Adresa 115/12.01.2021, vă transmit alăturat din partea colegului meu, dl. 
Av. I. R., documentele furnizate de NTG Continent A/S pentru dovedirea creanței, respectiv: 
- facturile menționate în documentul „Kontoudtog/Statement 32128717/31.12.2018” cu privire la suma de 18.783,23 
EUR (reprezentând 140.164,22 DKK în conformitate cu citația atașată); 
- facturile cu privire la onorariul avocatului român în valoare de 14.278,27 lei (i.e. 2.978,13 EUR reprezentând 
22.223,40 DKK în conformitate cu citația atașată); 
- taxa de timbru în valoare de 200 lei. 
Am solicitat, de asemenea, și facturile fiscale cu privire la onorariul avocatului danez în valoare de 25.000,00 DKK. De 
îndată ce le primim, le vom transmite către dumneavoastră. 
Cu privire la locația camionului, am fost informați că acest camion care face obiectul dosarului nr. BS-18484/2020 - 
GLO se află la biroul clientului la adresa: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre. Conform avocaților danezi care asistă 
clientul în dosarul menționat aflat pe rolul instanțelor din Danemarca, în această cauză clientul își rezervă dreptul de a 
participa la distribuirea prețului obținut din vânzarea camionului pentru a-și recupera creanța deținută împotriva Scopex 
Logistics SRL”. 
În data de 04.03.2021 reprezentantul convențional al creditorului a comunicat subscrisei următoarele: „Vă transmitem 
alăturat facturile care transmise de avocații danezi cu privire la cazul ce face obiectul dosarului nr. BS-18484/2020 – 
GLO – referitor la camion. Precizăm că în suma totală solicitată prin cererea de admitere creanțe a fost inclus onorariul 
avocaților danezi în cuantum de 25.000 DKK. Conform traducerilor atașate, onorariul aferent acestui caz excedează 
suma de 25.000 DKK care a fost solicitată prin cererea de admitere creanțe. Totodată, facturile cuprind și alte onorarii 
aferente altor servicii furnizate de avocații danezi, care nu au fost solicitate prin cererea de admitere creanțe”,  respectiv 
în data de 08.04.2021 au fost comunicate subscrisei dovada plăților efectuate de NTG Continent A/S pentru facturile 
emise de avocații danezi cu privire la cazul ce face obiectul dosarului nr. BS-18484/2020 – GLO. 
Menționăm faptul că, creditorul NTG Continent A/S prin reprezentantul convențional SCP Fratila, Rodl & Partner - 
SCA a achitat taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform extras tranzacție nr. referință 265527944 din data de 
23.12.2020. 
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Din analiza tuturor documentelor justificative comunicate de reprezentanții creditorului NTG Continent A/S, 
lichidatorul judiciar a constat faptul că nu există nicio hotărâre judecătorească executorie cu privire la creanța solicitată, 
respectiv cu privire la obligarea debitorului Scopex Logistics SRL la plata onorariilor avocaților angajați de către 
creditorul NTG Continent A/S. 
Astfel, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de înscrie creanța solicitată de NTG Continent A/S reprezentând 
onorariile avocaților în tabelul definitiv consolidat de creanțe al debitorului Scopex Logistics SRL. 
Cu privire la creanța în valoare de 18.783,23 EUR (reprezentând 140.164,22 DKK rezultând din facturile menționate în 
documentul „Kontoudtog/Statement 32128717/31.12.2018”), urmare verificării facturilor fiscale aferente emise pentru 
debitorul Scopex Logistics SRL, în temeiul art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va înscrie 
creanța creditorului NTG Continent A/S în valoare de 18.783,23 EUR, echivalent a 89.766,93 lei (la cursul valutar de 
4,7791 lei/EURO, valabil la data deschiderii procedurii generale de insolvență a debitorului din 12.12.2019) în Tabelul 
definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Scopex Logistics SRL cu ordinea de prioritate 
prevăzute de art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 59 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului 
persoană juridică, oricare dintre creditori, precum și orice altă persoană interesată pot face contestație împotriva 
măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Contestația se poate depune în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a 
extrasului prevăzut la alin. (2). 
5. Referitor la cererea de repunere în termen de declarare a creanței și de admitere a înscrierii în tabelul definitiv de 
creanțe formulată de creditorul A.J.F.P. Maramureș 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin e-mail Cererea de repunere în termenul de declarare a creanței și de 
admitere a înscrierii în tabelul definitiv de creanțe nr. 5157/09.04.2021 formulată de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Maramureș, prin care a solicitat repunerea în termen cu consecința înscrierii în tabelul definitiv al 
creanțelor bugetare a sumei de 25.775 lei reprezentând obligații fiscale suplimentare de plată stabilite prin Raportul de 
inspecție fiscală nr. FMM 114/08.03.2021 și Decizia de impunere nr. F-MM_123/08.03.2021, întrucât această creanță 
nu a fost inclusă în Declarația de creanță nr. 77154/14.01.2020 și Declarația de creanță nr. 40152/24.08.2020. 
Conform disp. art. 102 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014: „În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a 
notificării privind deschiderea procedurii, organele de inspecție fiscală vor efectua inspecția fiscală pe baza analizei de 
risc, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanței, conform evidențelor proprii, în termenul 
prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind 
deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanței inițiale, dacă este cazul”. 
Conform art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014: „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 afla în momentul înscrierii lor la masa 
credală”. 
Cu privire la timbrajul cererii, lichidatorul judiciar constată că sunt aplicabile disp. art. 343 din Legea nr. 207/2015 - 
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor. Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru 
cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea administrării creanţelor fiscale, cu excepţia celor 
privind comunicarea actului administrativ fiscal. 
Se consideră că sunt creanțe anterioare, conform art. 102 alin. (1) teza a II-a, și creanțele bugetare constatate printr-un 
raport de inspecție fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii de insolvență, dar care are ca obiect activitatea 
anterioară a debitorului. 
În privința momentului nașterii creanței bugetare în vederea stabilirii dacă aceasta este anterioară sau ulterioară 
deschiderii procedurii, art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 reglementează condițiile în care legiuitorul a înțeles să 
permită organelor de inspecție fiscală să formuleze cereri de admitere pentru creanțele anterioare deschiderii procedurii, 
care se realizează în anumite termene procedurale; dacă acestea nu sunt respectate, organele fiscale nu mai pot depune 
cereri de admitere pentru creanțe anterioare oricând în cursul procedurii pentru că ele devin tardive, iar acest aspect este 
firesc să fie supus analizei lichidatorului judiciar, iar răspunsul acestuia să fie supus cenzurii judecătorului-sindic. 
Având în vedere faptul că, creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș a fost notificat cu privire 
la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului Scopex Logistics SRL iar termenul de 60 de zile acordat 
pentru înregistrarea suplimentului al cererii de admitere a creanței inițiale a expirat (notificarea privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență a debitorului a fost publicată în BPI nr. 24006 din data de 17.12.2019), lichidatorul 
judiciar nu va înscrie creanța creditorului bugetar  în valoare de 25.775 lei în tabelul definitiv consolidat al debitorului. 
Menționăm faptul că, prin Decizia nr. 53/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție (Complet DCD/C) a admis sesizarea 
formulată de Curtea de Apel Cluj – Secția a II-a civilă în Dosarul nr. 2.496/84/2017/a1 și și, în consecință, a stabilit că: 
„în interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar are 
dreptul de a verifica creanțele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii, pentru a stabili dacă 
acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvență a debitoarei”. 
Conform disp. art. 59 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului 
persoană juridică, oricare dintre creditori, precum și orice altă persoană interesată pot face contestație împotriva 
măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Contestația se poate depune în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a 
extrasului prevăzut la alin. (2). 
6. Referitor la recuperarea bunului mobil din averea debitorului 
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Având în vedere cererea de chemare în judecată formulată de creditorul NTG Continent A/S, lichidatorul judiciar a 
comunicat către acesta adresa nr. 3755/29.10.2020 (formulată în limba daneză), prin care a solicitat comunicarea locului 
exact al amplasării camionului din averea debitorului Scopex Logistics SRL în vederea recuperării acestuia.  
Lichidatorul judiciar a comunicat către reprezentantul convențional al creditorului NTG Continent A/S, prin SCP 
Frățilă, Rödl & Partner, adresa nr. 553/16.02.2021 prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor 
informații: datele tehnice și dimensiunile camionului din averea debitorului Scopex Logistics SRL aflat la adresa 
indicată de dvs. Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre; starea tehnică a acestuia, respectiv dacă este în stare de 
funcționare; fotografii cu privire la camionul situat la adresa Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre. De asemenea, având 
în vedere obligația recuperării bunului mobil din averea debitorului Scopex Logistics SRL, lichidatorul judiciar a 
solicitat indicarea unei date de către creditorul NTG Continent A/S, când reprezentanții lichidatorului judiciar vor putea 
recupera camionul situat la adresa Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre. 
Conform răspunsului comunicat de reprezentantul convențional al NTG Continent A/S, starea tehnică a camionului nu 
este cunoscută de client. Întrucât camionul nu a fost folosit sau mutat, clientul nu cunoaște dacă acesta se află în stare 
optimă de funcționare. 
Lichidatorul judiciar a împuternicit societatea Agrotransport Vînju Mare SRL, înreginstrată în Registrul Comerțului sub 
nr. J25/711/1991, având C.I.F. RO 1601440, cu sediul social în Vînju Mare, str. Republicii, nr. 99, bl. N, sc. B, ap. 5, 
jud. Mehedinți, în vederea preluării (ridicarea și transportul cu auto nr. inmatriculare MH 09 STS / MH 90 STS ) 
bunului mobil din averea debitorului Scopex Logistics SRL – camion marca DAF H4EN3 TE195CD6ZZZ XF 510FT, 
culoare alb, an fabricație 2015, serie șasiu XLRTEH4300G064151, nr. înmatriculare MM 10 HFH, serie motor 
A212892, capacitate cilindrică 12902, situat în Danemarca, Hammerholmen 47-49, DK-2650 Hvidovre. 
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 

 

8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea recuperării bunului mobil din averea debitorului, soluționării dosarului nr. 1946/100/2019/a1 și a dosarului 
penal nr. 215/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


