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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 80 Din data de 10.01.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1946/100/2019; Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Anca Avram Platon 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Baia Mare, Palatul Justiției, Bd. Republicii, n. 2A, jud. Maramureș. 
3.1. Debitor: SC Scopex Logistics SRL, cod de identificare fiscală: 33695699; Sediul social: Cavnic, str. Pomilor, nr. 
3A, jud. Maramureș; Număr de ordine în registrul comerţului J24/962/2014. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Scopex Logistics SRL, 
conform Sentinței civile nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 1946/100/2019 de către Tribunalul 
Maramureș, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 
comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 
insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Scopex Logistics SRL, în anexă, în 
număr de 6 (șase) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

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 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Scopex Logistics SRL. 
1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului 
Maramureș în data de 15.10.2019, creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș a solicitat deschiderea 
procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului SC Scopex Logistics SRL cu sediul social în Cavnic, 
str. Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/962/2014, CUI 33695699, în 
vederea recuperării creanței în sumă totală de 214.985 lei, reprezentând obligații fiscale datorate bugetului general 
consolidat. 
Sentința civilă nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, este admisă cererea formulată de creditorul D.G.R.F.P. 
Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva 
debitorului SC Scopex Logistics SRL cu sediul social în Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J24/962/2014, CUI 33695699. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Sentința civilă nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, au fost fixate următoarele termene: Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului – 27.01.2020; Termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 17.02.2020; Termenul 
limită pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor – 13.03.2020; Termenul de judecată în cauză pentru data de 
26.03.2020. 
2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării 
procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Scopex Logistics SRL la sediul din Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, 
notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 2135/16.12.2019, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39874905544 – plic returnat;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Scopex Logistics SRL 
către asociații De S. J. și Cozmuța M. A., la sediul debitorului - prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR3987490554 – plic returnat. 
În vederea comunicării notificării privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoruluiu Scopex 
Logistics SRL la adresele de domiciliu ale celor doi asociați De S. J. și Cozmuța M. A., subscrisa a solicitat prin adresa 
nr. 2141/16.12.2019 comunicată către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timișoara comunicarea adresei de 
domiciliu/reşedinţă a lui De S. J., cât și a adresei de domiciliu/reședință a lui Cozmuța M. A..  
Conform Adresei nr. 126129/23.12.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, De S. J. nu a putut fi 
identificat în evidențele instituției. 
Cu privire la adresa de domiciliu a asociatului Cozmuța M. A., având CNP -, fiul lui - și -, născut la data de - în mun. -, 
jud. -, CI seria - nr. -, acesta este domiciliat în oraș - str. -, nr. -, jud. -.  
Astfel, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului Scopex Logistics SRL nr. 57/09.01.2020 și a somației privind predarea tuturor 
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documentelor financiar-contabile și a bunurilor existente în averea debitorului nr. 58/09.01.2020, către asociatul 
Cozmuța M. A. la adresa de domiciliu indicată. 
De asemenea, administratorul judiciar a formulat adresa nr. 2142/16.12.2019 transmisă Biroul Pentru Imigrări al 
Județului Maramureș, prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu/reședință a numitului: De S. J., cetățenie -, 
născut în data de -, în -, în calitate de asociat al SC Scopex Logistics SRL.  
Conform adresei nr. 874434/20.12.2019 comunicată de Biroul pentru Imigrări al Județului Maramureș, asociatul De S. 
J. nu figurează în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări.  
Urmare obținerii accesului la dosarul electronic și analizei documentelor depuse la dosarul cauzei, a fost identificată 
adresa de domiciliu ale administratorului De S. J.: -, posesor al cărții de identitate nr. -, legitimat cu Pasaport seria - -, 
eliberat de Autoritățile din - la data de -. 
Astfel, admnistratorul judiciar va proceda la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență împotriva debitorului către administratorul De S. J. la adresa de domiciliu din -. 
Au fost notificați următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel:  

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 Primăria Orașului Cavnic Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, jud. Maramureș AR39874905584 
2 Direcția Regională Vamală Cluj Oradea, Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, jud. Bihor, Cod 410519 AR39874905574 

3 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului  

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

AR39874905564 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Maramureș 

Aleea Serelor, nr. 2A, Baia Mare, C.P. 430233 
AR39874905534 

De asemenea, notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Scopex Logistics 
SRL nr. a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 24006/17.12.2019 precum şi în cotidianul 
Evenimentul Zilei din data de 17.12.2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Maramureș notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenței nr. 2143/16.12.2019 
prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, conform dispozițiilor Sentințe civile nr. nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunţată de către Tribunalul 
Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 2163/17.12.2019 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, 
Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, 
Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP 
Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING 
Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria 
Bank SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Scopex Logistics SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Idea Bank; Patria Bank; 
Banca Leumi Romania; Intesa Sanpaolo Bank; UniCredit Bank SA; Banca Comercială Română; OTP Bank România 
SA.  
Conform adresei nr. 2618/06.01.2020, emisă de Banca Transilvania, debitorul are deschis la Banca Transilvania Baia 
Mare contul IBAN RO55 BTRL RONC RT02 7343 4101, cu un sold debitor de pe contul curent este de 6.201,87 ron 
1.17 USD 2.10 EUR.  
Conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, administratorul judicar a depus 
specimenul de semnătură la Banca Transilvania pentru contul unic de insolvență IBAN RO55 BTRL RONC RT02 7343 
4101. 
Conform Listei IBAN-URI aferente conturilor curente deschise la Banca Transilvania, debitorul are deschise următoare 
conturi bancare: RO75 BTRL EURC RT02 7343 4102; RO05 BTRL EURC RT02 7343 4101; RO55 BTRL RONC 
RT02 7343 4101; RO09 BTRL USDC RT02 7343 4101. 
3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39874905544, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor 
prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 10.10.2019, ora 13:00. Conform Procesului-verbal de 
inventariere nr. 77/10.01.2020, administratorul judiciar fost în imposibilitate de a identifica bunuri în averea debitoarei.  
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, administratorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Generale a Asociaților SC Scopex Logistics SRL în data de 20.12.2019, ora 13:00, la sediul 
procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Conform Procesului-verbal nr. 2203/20.12.2019 al Adunării Generale a Asociaților SC Scopex Logistics SRL, la 
ședința adunării asociaților nu au fost prezenți asociații debitoarei, respectiv președintele de ședință - practician în 
insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea Generală 
a Asociaților SC Scopex Logistics SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la 
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valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege. În conformitate cu disp. art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, pentru soluționarea 
acțiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un 
curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii 
procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților.  
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind debitorul SC Scopex Logistics SRL. Acest raport a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 24503/23.12.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-debitorul-SC-Scopex-Logistics-SRL.pdf  
Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
şi de insolvenţă privind debitorul SC Scopex Logistics SRL se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
- debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente anului 2018; 
- din informațiile deținute de administratorul judiciar, rezultă că la data întocmirii prezentului raport societatea Scopex 
Logistics SRL nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității; 
- debitorul SC Scopex Logistics SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Scopex 
Logistics SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș, precum și debitorului, cu 
privire la propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC 
Scopex Logistics SRL a fost publicată în BPI nr. 24507/23.12.2019, și afișată pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Notificare-privind-propunere-de-intrare-in-
faliment-prin-procedura-simplificata-a-debitorului-Scopex-Logistics-SRL.pdf  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 2248/20.12.2019 către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin 
A.J.F.P. Maramureș prin poștă cu confirmare de primire, respectiv a comunicat notificarea privind propunerea de intrare 
în faliment prin procedura simplificată nr. 2249/20.12.2019 către debitor prin poștă cu confirmare de primire.  
6. Referitor la situația financiară a debitoarei. Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a comunicării 
notificării de deschidere a procedurii generale de insolvență la sediul social al debitoarei, reprezentanții debitoarei nu au 
răspuns solicitării administratorului judiciar, în sensul că nu au predat documentele financiar-contabile aferente 
activității economice desfășurate de către debitoarea SC Scopex Logistics SRL. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data 
înregistrării ultimei declarații – 28.09.2018. Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC 
Scopex Logistics SRL este inactivă conform deciziei nr. 2066/22.03.2019 începând cu data de 23.04.2019. Conform 
Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a debitoarei SC 
Scopex Logistics SRL a fost anulată în data de 04.10.2018, anularea fiind efectuată din oficiu. Conform datelor 
publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2017 societatea debitoare prezintă următoarea 
situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 
Total active imobilizate 877.565 lei 
Total active circulante, din care: 2.170.178 lei 
- stocuri 0 lei 
- creanţe 2.021.915 lei 
- casa şi conturi la bănci 148.263 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 3.047.743 lei 
Total capitaluri proprii -690.372 lei 
Total datorii 3.738.115 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 3.047.743 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2017 debitoarea a 
efectuat activități economice, înregistrând venituri în cuantum total de 6.329.950 lei și cheltuieli în cuantum de 
6.770.348 lei, respectiv pierderea financiară de -440.398 lei. 
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Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Orașului Cavnic, informații privind situația bunurilor mobile și imobile din 
patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 2140/16.12.2019, comunicată prin 
poștă cu confirmare de primire.  
Subscrisa a transmis prin fax adresa nr. 2137/16.12.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, 
prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Maramureș cu bunuri imobile, comunicarea 
copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte 
de funciară. Până în prezent subscrisa nu a primit răspunsuri la adresele trimise către instituțiile mai sus menționate. 
De asemenea administratorul judiciar a transmis adresa nr. 2138/16.12.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș, prin care am 
solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
Conform adresei nr. 102151/21.12.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș, debitorul SC Scopex Logistics SRL 
figurează în evidențele instituției cu următoarele bunuri mobile: 

Certificat Stare 
Data 

emiterii Nr. înmatr. Marca 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 

Precizăm că asupra bunurilor mobile anterior menționate s-a instituit sechestru ANAF PV nr. 62775/19.09.2019, înscris 
în Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2019-00080522282296-TWA.   
De asemenea, pentru garantarea creditelor acordate de Banca Transilvania SA, au fost înscrise în AEGRM, contractele 
de gaj și cesiune, fiidn costituită ipoteca mobiliară asupra bunurilor mobile ale debitorului și ipoteca mobiliară auspra 
încasărilir și asupra soldurilor conturilor bancare deținute de debitor la Banca Transilvania SA, conform Arhiva 
electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-0044373962491-RYB; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 
2017-00052381512428-FPS; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2017-00052386882544-YZC; Arhiva 
electronică de garanții reale mobiliare nr. 2015-00038641952854-DDS; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare 
nr. 2016-00045698069022-DRY; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-00045696499847-DDF.  
Până în prezent, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a inventaria potrivit disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014 bunurile mobile anterior menționate, identificate conform adresei emise de către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș. 
Din actele depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar constată că dl. Cozmuța M. A., în calitate de împuternicit al 
administratorului De S. J., s-a implicat activ în administrarea activității economice desfășurate de către debitor, 
respectiv în gestionarea resurselor materiale și financiare ale societății. 
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Administratorul judiciar consideră că se impune sesizarea organelor de cercetare penală cu privire la infracțiunea de 
delapidare prevăzută de art. 295 din Codul Penal, săvârșită de asociatul și administratorul De S. J. și de asociatul 
Cozmuța M. A.. 
7. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvenţa a 
debitorului SC Scopex Logistics SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-
Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Scopex-Logistics-SRL.pdf 
Anunțul privind întocmirea raportului în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 și depunerea acestuia la dosarul cauzei, a 
trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de insolvență și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Anunt-privind-depunerea-raportului-intocmit-in-temeiul-
art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-SC-Scopex-Logistics-SRL.pdf.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Scopex Logistics 
SRL, se rețin următoarele: 
• Conform certif. constatator nr. 2227794/16.12.2019 emis de ONRC, administratorul social al debitoarei este dl. De S. 
J., domiciliat în loc. -, posesor al cărții de identitate -, data numirii în funcție: -, cu o durată a mandatului nelimitată. 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 28.09.2018, 
ultimele situații financiare depuse – aferente anului 2017. 
• Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș în cererea de 
deschidere a procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului, Scopex Logistics SRL înregistrează datorii față de 
bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 214.985 lei. 
• De asemenea, conform cererii de admitere a creanței formulate de Banca Transilvania SA, debitorul înregistrează 
datorii în cuantum de 743.297,87 lei (echivalentul a 155.521,17 euro) reprezentând credite nerambursate acordate de 
bancă și 6.502,42 lei reprezentând comisioane din operațiuni aferente conturilor deschise la Banca Transilvania SA. 
• Asupra bunurilor mobile deținute de către debitor s-a instituit sechestru ANAF conform PV nr. 62775/19.09.2019, 
respectiv s-a constituit ipoteca mobiliară de către Banca Transilvania SA, în baza contractele de gaj și cesiune. 
• Administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a inventaria potrivit disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 bunurile 
mobile anterior menționate, identificate conform adresei emise de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș. 
• Din actele depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar constată că dl. Cozmuța M. A., în calitate de împuternicit 
al administratorului De S. J., s-a implicat activ în administrarea activității economice desfășurate de către debitor, 
respectiv în gestionarea resurselor materiale și financiare ale societății. 
• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: utilizarea 
de către administratorul social De S. J. și asociatul Cozmuța M. A. în interesul personal al acestora a activelor 
debitorului Scopex Logistics SRL: active imobilizate - 877,565 lei; creanțe - 2,021,915 lei; disponibilități bănești - 
148,263 lei; manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, 
neachitate în termenele legale, în sumă totală de 214.985 lei, credite bancare neachitate în sumă de 743.297,87 lei și 
comisioane din operațiuni aferente conturilor bancare deținute de debitor de 6.502,42 lei; manifestarea pasivităţii în 
recuperarea creanţelor comerciale, debitorul înregistrând la data de 31.12.2017 creanțe în sumă totală de 2,021,915 lei; 
neținerea evidenței contabile și a registrelor contabile obligatorii în conformitate cu normele legale – ultimele situații 
financiare depuse de către administratorul social De S. J. sunt cele aferente anului 2017. 
• Debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.  
• Debitorul SC Scopex Logistics SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: actele constitutive sau contabile nu au fost puse la 
dispoziţia administratorului judiciar; administratorul nu poate fi găsit, astfel că administratorul judiciar propune intrarea 
în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Scopex Logistics SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi 
art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
• Documentele contabile nu au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, administratorul 
judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
• Există prezumția că administratorul social De S. J. și dl. Cozmuța M. A., în calitate de împuternicit al 
administratorului De S. J., au utilizat în interesul personal al acestora activele debitorului Scopex Logistics SRL: active 
imobilizate - 877,565 lei; creanțe - 2,021,915 lei; disponibilități bănești - 148,263 lei. Astfel, administratorul judiciar va 
proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social De S. J. și a asociatului Cozmuța M. A. 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
• De asemenea, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
social De S. J. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar a contactat atât telefonic, cât și prin e-mail, contabilul debitorului SC Tesorero SRL, cu sediul 
în Mun. Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 7, ap. 31, jud. Maramureș, înmatriculată sub nr. J24/42/2007, având CUI 
20440618, solicitând predarea întregii arhive contabile a debitorului Scopex Logistics SRL.  
Administratorul judiciar a transmis societății de contabilitate dovada deținerii calității de reprezentant judiciar al SC 
Scopex Logistic SRL, făcând mențiunea că mandatul administratorului statutar al debitoarei, dl  De S. J. și  al 
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asociaților De S. J. și Cozmuța M. A., precum și atribuțiile acestora au încetat la data de 12.12.2019 - data intrării în 
procedura generală de insolvență. Întreaga activitate a debitoarei desfășurându-se sub supravegherea administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator Popescu G.  
În virtutea atribuțiilor administratorului judiciar Consultant Insolventa SPRL și având în vedere calitatea de contabil al 
debitoarei deținută de către Tesorero SRL, subscrisa a solicitat punerea la dispoziție baza de date/arhiva electronică 
precum și orice alte înscrisuri pe care firma de contabilitate le deține referitoare la evidența contabilă a debitoarei 
insolvente SC Scopex Logistic SRL, în vederea sesizării judecătorului sindic cu privire la posibile fapte de fraudă, 
evaziune fiscală, sau orice alte fapte săvârșite cu intenție în defavoarea creditorilor debitoarei insolvente.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate societatea de contabilitate Tesosero SRL prin administrator Deac 
Ș. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar. 
8. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 125,74 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 
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 

3 
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 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar 

în procedura generală de insolvență 
125.74 

lei  
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Scopex Logistics SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) 
din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în vederea identificării bunurilor din averea debitorului, 
întocmirea tabelului preliminar de creanțe și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 
din Legea nr. 85/2014, emiterea unei adrese catre societatea de contabilitate Tesorero SRL prin administrator Deac Ș. 
prin care să se solicite punerea la dispozitia administratorului judiciar a evidenței contabile în format electronic, precum 
și a oricăror altor înscrisuri deținute de către acesta referitoare la evidența contabilă a debitoarei insolvente SC Scopex 
Logistic SRL. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


