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Tabel definitiv consolidat actualizat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL 
Nr.: 1219 Data emiterii: 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. 64 lit. f) și art. 42 alin. (3) teza a II-a 

din Legea nr. 85/2014 comunică: Tabelul definitiv consolidat actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 

SC Scopex Logistics SRL. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Tabel definitiv consolidat actualizat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL 
Grupa 1 - Creanţe garantate născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 
Banca 

Transilvania SA 

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 

51,665.58 lei 49,474.37 lei 100.000% 4.161% 

Creanța în cuantum de 

8.716,42 EUR, echivalent a 

42.146,51 lei și creanța în 

sumă de 7.327,86 lei 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, 

au fost înscrise provizoriu 

conform art. 103 din Legea 
nr. 85/2014 până la 

identificarea și efectuarea 
evaluărilor bunurilor care 

fac obiectul cauzei de 

preferință. Creanța în sumă 
de 200,00 lei reprezentând 

taxă judiciară de timbru a 

fost respinsă conform disp. 

art. 1 alin. (2) din OUG nr. 

80/26.06.2013 privind 

taxele judiciare de timbru. 

 

Total Grupa 1 - Creanţe garantate născute 

după data deschiderii procedurii generale de 

insolvență 

51,665.58 lei 49,474.37 lei 100.00% 4.161% 
 

        
Grupa 2  - Creanţe bugetare născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență 

  
Nr. 

crt. 
Creditor Adresa 

Creanţă 

depusă 

Creanţă 

acceptată 

% din 

grupă 

% din 

total 
Menţiuni 

1 Orașul Cavnic  
orașul Cavnic, str. 22 
Decembrie, nr. 7, jud. 

Maramureș 

5,306.00 lei 5,306.00 lei 100.0000% 0.446% 

Creanță bugetară născută în 

cursul procedurii generale 

de insolvență, reprezentând 
impozite pe mijloace de 

transport, admisă în temeiul 

art. art. 5 pct. (70) din 
Legea nr. 85/2014 

 

Total Grupa 2 - Creanţe bugetare născute 

după data deschiderii procedurii generale de 
insolvență 

5,306.00 lei 5,306.00 lei 100.0000% 0.4462% 
 

        

Grupa 3, art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe garantate 
 

Nr. 
crt 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor 
Publice 

Maramureș 

Baia Mare, Aleea Serelor, 

nr. 2A, jud. Maramureș 
  

108,000.00 

lei 
12.5903% 9.083% 

Creanță cu rangul de 

preferință prevăzut de art. 
159 alin. (1) pct. 3 din 

Legea nr. 85/2014, înscrisă 

provizoriu conform art. 103 
din Legea nr. 85/2014 până 



2 

 

la identificarea și 
efectuarea evaluărilor 

bunurilor care fac obiectul 

cauzei de preferință, 
conform Proces-verbal de 

sechestru pentru bunuri 

mobile nr. 

62775/19.09.2019 înscris în 

Arhiva Electronică de 

Garanții Reale Mobiliare 

nr. 2019-00080522282296-

TWA 

2 
Banca 

Transilvania SA 

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 

750,000.29 
lei 

749,800.29 
lei 

87.4097% 63.058% 

Creanța în cuantum de 

155.521,17 euro, echivalent 

a 743.297,87 lei și creanța 

în sumă de 6.502,42 lei 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, 
conform ipoteca mobiliară 

asupra bunurilor mobile ale 

debitorului și ipoteca 

mobiliară asupra încasărilor 

și asupra soldurilor 

conturilor bancare deținute 

de debitor la Banca 

Transilvania SA, înscrise 

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, au fost înscrise 
provizoriu conform art. 103 

din Legea nr. 85/2014 până 

la identificarea și 
efectuarea evaluărilor 

bunurilor care fac obiectul 
cauzei de preferință. 

Creanța în sumă de 200,00 

lei reprezentând taxă 
judiciară de timbru a fost 

respinsă conform disp. art. 

1 alin. (2) din OUG nr. 

80/26.06.2013 privind 

taxele judiciare de timbru. 

 
Total Grupa 3 - Creanţe garantate 

750,000.29 

lei 

857,800.29 

lei 
100.0000% 72.1412% 

 

        
Grupa 4, art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe bugetare 

   

Nr. 

crt. 
Creditor Adresa 

Creanţă 

depusă 

Creanţă 

acceptată 

% din 

grupă 

% din 

total 
Menţiuni 

1 

Administrația 
Județeană a 

Finanțelor 

Publice 
Maramureș 

Baia Mare, Aleea Serelor, 
nr. 2A, jud. Maramureș 

219,507.00 
lei 

111,507.00 
lei 

91.2100% 9.378% 

Creanța în sumă de 

111.507,00 lei, 
reprezentând obligații 

fiscale datorate la bugetul 

general consolidat al 
statului, a fost admisă 

conform disp. art. 161 pct. 

(5) din Legea nr. 85/2014. 
Diferența de creanță de 

108.000,00 lei a fost 
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înscrisă cu rang de 
preferință conform art. 5 

pct. 15, art. 103 și art. 159 

alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014. 

2 

Orașul Cavnic 

prin Primăria 

orașului Cavnic 

orașul Cavnic, str. 22 

Decembrie, nr. 7, jud. 

Maramureș 

16,052.00 lei 10,746.00 lei 8.7900% 0.904% 

Creanța în sumă de 

10.746,00 lei admisă 
conform disp. art. 102 alin. 

(1) teza I din Legea nr. 

85/2014, la rangul de 

creanțe prevăzut de disp. 

art. 161 pct. (5) din Legea 

nr. 85/2014. Diferență de 

creanță în sumă de 

5.306,00 lei, născută după 

data deschiderii procedurii 
generale de insolvență, a 

fost respinsă în 

conformitate cu disp. art. 
102 alin. (6) din Legea nr. 

85/2014. 

 
Total Grupa 4 - Creanţe bugetare 

235,559.00 

lei 

122,253.00 

lei 
100.0000% 10.2815% 

 

        

Grupa 5, art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe chirografare 
 

Nr. 

crt. 
Creditor Adresa 

Creanţă 

depusă 

Creanţă 

acceptată 

% din 

grupă 

% din 

total 
Menţiuni 

1 
Cardinal Cargo 

SRL 

sediul social în Sat 

Sarcau, Comuna Sarbi, 

str. Saracu, nr. 110, jud. 

Bihor, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub 

nr. J05/1783/2013, CUI 

RO 32429729, cu sediul 

procesual ales pentru 

comunicarea actelor în 
București, Bd. Corneliu 

Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. 

2, ap. 25, Sector 3; 
J05/1783/2013; CUI RO 

32429729 

64,457.27 lei 64,457.27 lei 41.7945% 5.421% 

Creanță înscrisă în tabelul 

definitiv ca urmare a 

prezentării dovezii achitării 

taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 lei, 

conform facturii fiscale nr. 

MAN00001004/25.02.2020 

2 
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 

122,607.71 

lei 
89,766.93 lei 58.2055% 7.549% 

Creanță înscrisă parțial în 

temeiul art. 42 alin. (3) teza 

a II-a din Legea nr. 

85/2014. Creanța în valoare 

de 18.783,23 EUR a fost 

înscrisă cu ordinea de 

prioritate prev. de art. 161 

pct. 8 din Legea nr. 

85/2014, conform disp. art. 

107 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014, la cursul valutar 

valabil la data deschiderii 

procedurii generale de 

insolvență de 4,7791 

RON/EURO.  

 
Total Grupa 5 - Creanţe chirografare 

187,064.98 

lei 

154,224.20 

lei 
100.0000% 12.9703% 

 

    

 

   

 
Total General 

1,229,595.85 

lei 

1,189,057.86 

lei  
100.000% 

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

 

 

 


