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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 2492 Data emiterii: 13.08.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 345/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș; Judecător-sindic: Nagy Csilla-
Noémi. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu-Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș. 
3.1. Debitor: SC Jubopen SRL, cod de identificare fiscală: RO 24116739; Sediul social: loc. Târnăveni, str. Republicii, 
nr. 54, et. 1, jud. Mureș; Număr de ordine în registrul comerţului J26/853/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Jubopen SRL, conform 
Sentinței nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 345/1371/2019 de către Tribunalul Specializat Mureș, 
în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind 
debitorul SC Jubopen SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Jubopen SRL 

Număr dosar 345/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș  
Judecător-sindic: Nagy Csilla-Noémi  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Jubopen SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014   
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență a 
debitorului SC Jubopen SRL, întocmit în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nr. 2009/03.07.2020 pentru 
termenul de judecată din data de 09.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 11025/06.07.2020 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-
activitate-SC-Jubopen-SRL-termen-fond-09.07.2020.pdf 
2. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Până la data prezentului raport de activitate, 
administratorul Chen Sh. nu a predat lichidatorului judiciar bunurile existente în averea debitorului Jubopen SRL și 
actele contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor. Conform adresei nr. 5729/13.03.2020 emisă 
de Primăria Municipiului Târnăveni, debitorul Jubopen SRL cu sediul social în Târnăveni, str. Republicii, nr. 54, etaj 1, 
jud. Mureș, nu a figurat niciodată cu bunuri impozabile. Conform Certificatului privind identificarea numărului 
topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului nr. 20620/10.03.2020 emis de Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș prin Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târgu Mureș, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile după denumirea Jubopen SRL, CUI 24116739. Conform adresei nr. 
140605/12.03.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor 
din cadrul Instituției prefectului județului Mureș, debitorul Jubopen SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate.  
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a înaintat cerererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Chen Sh. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul 
Specializat Mureș. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 345/1371/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 15.10.2020. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a insolvenței debitorului SC 
Jubopen SRL sunt în cuantum de 151,54 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Explicatia cheltuielilor de procedura/ Tip cheltuiala 
Document justificativ Suma  

Serie și Nr. 
document 

Dată 
document 

 

1 
SC Olimpiq 
Media SRL  

Publicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență împotriva debitorului SC Jubopen SRL în ziarul Național din 
data de 06.03.2020, conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014. 

PBL 17422 06.03.2020 60.64 lei 

2 
C.N. Poșta 

Română SA 
Comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței nr. 727/02.03.2020 către debitor SC Jubopen SRL. 

DIV00003012 03.03.2020 7.10 lei 

3 
C.N. Poșta 

Română SA 

Comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Jubopen SRL nr. 728/02.03.2020 
către asociatul unic și administratorul Chen S. 

DIV00003011 03.03.2020 7.10 lei 

4 
C.N. Poșta 

Română SA 

Comunicarea notificărilor privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Jubopen SRL către creditori, 
conform borderou de poștă 

DIV00003263 09.03.2020 30.00 lei 

5 
C.N. Poșta 

Română SA 

Comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Jubopen SRL către administratorul 
social Chen S. la adresa de domiciliu 

DIV00003264 09.03.2020 30.00 lei 



2 
 
 

6 
C.N. Poșta 

Română SA 

Comunicare raport de activitate întocmit în temeiul art. 59 din Legea nr. 
85/2014 nr. 841/12.03.2020 aferent termenului lunar din data de 
15.03.2020 către Tribunalul Specializat Mureș 

DIV00002959 13.03.2020 10.70 lei 

7 

Oficiul Registrului 
Comerțului de pe 
lângă Tribunalul 

Mureș 

Plată tarif cod 217 pentru eliberare copii certificate, conform Notă 
calcul (desfășurător) - documentație ORC nr. 13267/28.04.2020 

MS20 
H1000405 

29.04.2020 6.00 lei 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvență a 

debitorului SC Jubopen SRL 
151.54 

lei 

Având în vedere dispozițiile judecătorului-sindic din cadrul Sentinței nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunţată de către 
Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 345/1371/2019: „În vederea asigurării fondurilor necesare acoperirii 
cheltuielilor de procedură, în situația în care debitoarea nu dispune de acestea, stabilește în sarcina lichidatorului 
judiciar aplicarea prevederilor art. 39 alin. 4-6 din Legea nr. 85/2014, cu excluderea posibilității finanțării acestora din 
fondurile proprii ale practicianului în insolvență.” (pagina 8, paragraf 1), respectiv inexistența în averea debitorului SC 
Jubopen SRL a disponibilităților bănești și a bunurilor ce ar putea fi valorificate, lichidatorul judiciar a transmis prin e-
mail adresa nr. 1125/10.04.2020 către U.N.P.I.R. Filiala Mureș, prin care a solicitat comunicarea, cât de curând 
posibilă, a procedurii de aplicare de către subscrisa a disp. art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, pentru obținerea de 
fonduri pentru plata cheltuielilor de procedură, în vederea evitării plății cheltuielilor de procedură prin avansarea de 
sume din fondurile proprii ale subscrisei în calitate de practician în insolvență în conformitate cu dispozițiile 
judecătorului-sindic din cadrul Sentinței nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, 
în dosarul nr. 345/1371/2019, respectiv în vederea evitării întârzierii/blocării demersurilor lichidatorului judiciar care se 
impun a fi efectuate în conformitate cu Legea nr. 85/2014. Astfel, lichidatorul judiciar a trimis prin e-mail către 
U.N.P.I.R. Filiala Mureș adresa nr. 1270/28.04.2020 prin care a solicitat decontarea din fondul de lichidare al 
U.N.P.I.R. Filiala Mureș a sumelor avansate de către lichidatorul judiciar de 151,54 lei, pentru plata cheltuielilor de 
procedură. Conform OP nr.45/18.06.2020 suma de 151,54 lei avansată de lichidatorul judiciar a fost decontată din 
fondul U.N.P.I.R. Filiala Mureș. 
În vederea efectuării demersurile ce se impun cu privire la denunțarea contractelor de muncă active ale angajatorului SC 
Jubopen SRL, lichidatorul judiciar a solicitat prin cererea nr. 1269/27.04.2020 comunicată prin e-mail către U.N.P.I.R. 
Filiala Mureș aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 și în baza Sentinței nr. 45 
din data de 25.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 345/1371/2019, a decontării din 
fondul de lichidare aflat la dispoziția U.N.P.I.R. Filiala Mureș a bugetului previzionat reprezentând cheltuieli de 
procedură, astfel: 

Nr. 
crt. 

Explicatia cheltuielilor de procedura/ Tip cheltuială Suma  

1 
Tarif eliberare certificate cu informații extrase din baza de date organizată la Nivelul Inspecției Muncii cu registrele generale 
de evindeță a salariaților transmise de angajatori 20 lei/document, conform adresei nr. 5533/23.04.2020 emisă de Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Mureș 

40.00 lei 

2 

Cheltuieli poștale necesare a fi efectuate cu comunicarea de somații către administratorul social, comunicarea cererii de 
antrenare a răspunderii administratorului social la Tribunalul Specializat Mureș, comunicarea copiei actului constitutiv și copia 
certificatului de înmatriculare a debitorului SC Jubopen SRL la Inspectoratul Teritorial de Muncă, comunicarea raportului 
întocmit în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Specializat Mureș 

60.00 lei 

 Total sumă solicitată spre decontare 100.00 lei 

Astfel, conform OP nr. 37/19.05.2020 suma solicitată de 100,00 lei a fost virată de către U.N.P.I.R. Filiala Mureș în 
contul unic de insolvență a debitorului SC Jubopen SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, CUI RO 24116739, 
deschis la Banca Transilvania – IBAN RO55 BTRL RONC RT05 5104 8101.  
De asemenea, au fost efectuate următoarele cheltuieli de procedură: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Explicatia cheltuielilor de procedura/ Tip cheltuiala 
Document justificativ 

Suma  Serie și Nr. 
document 

Dată document 

1 
C.N. Poșta 

Română SA 
Comunicare cerere de antrenare a răspunderii 
administratorului social la Tribunalul Specializat Mureș 

DIV0005104 05.06.2020 12,80 lei 

 Total cheltuieli de procedură efectuate  12.80 lei 

5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Jubopen SRL, soluționarea dosarului nr. 345/1371/2019/a1 având 
ca obiect cerererea de antrenare a răspunderii administratorului social Chen Sh. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și 
d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


