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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 3902 Data emiterii: 12.11.2020 
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. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate 
de insolvență a debitorului SC Jubopen SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Jubopen SRL 

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 345/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș  
Judecător-sindic: Nagy Csilla-Noémi  
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Jubopen SRL 
1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (2) lit. c) pct. 1, art. 73 și art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea 
nr. 85/2014 
Prin Sentința nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
345/1371/2019, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență coroborat cu art. 38 alin. (2) lit. c) pct. 1 din aceeași lege, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței față de SC Jubopen SRL cu sediul social în loc. Târnăveni, str. Republicii, nr. 54, et. 1, jud. Mureș, CUI RO 
24116739, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/853/2012. 
În temeiul disp. art. 73 și art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, este desemnat în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu Consultant Insolvență SPRL. 
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 174, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării 
procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Jubopen SRL la sediul social din loc. Târnăveni, str. Republicii, nr. 54, et. 1, jud. Mureș, 
notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 727/02.03.2020, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39873055887 – plic returnat cu mențiunea „destinatar mutat”;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Jubopen SRL nr. 
728/02.03.2020 către asociatul unic și administratorul dna Chen S., la sediul debitorului, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, nr. AR39873055897 – plic returnat cu mențiunea „destinatar mutat”. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat administratorului societar dna Chen S. la adresa de domiciliu al acesteia 
atât notificarea nr. 728/02.03.2020, cât și somația nr. 796/09.03.2020, în limba engleză, prin care a solicitat predarea de 
urgență a actelor contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor, precum și predarea tuturor 
bunurilor și disponibilităților bănești din averea debitorului în vederea inventarierii acestora în temeiul art. 151 din 
Legea nr. 85/2014.  
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului SC 
Jubopen SRL, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Destinatar Adresa 
Confirmare de 

primire 
Primăria Târnăveni Piaţa Primăriei nr. 7, oraşul Târnăveni, judeţul Mureş AR39872913024 

Direcţia Regională Vamală Braşov Str. Stadionului nr.15, Brasov, jud. Braşov     AR39872913034 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  
Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

AR39872913014 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Târgu-Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 1-3, jud. Mureș AR39872913004 

De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat prin e-mail Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Jubopen SRL nr. 778/06.03.2020 către Biroul Vamal de Interior Mureș.  
Conform dispozițiilor Sentinței nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în 
dosarul nr. 345/1371/2019, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență împotriva debitorului SC Jubopen SRL nr. 752/04.03.2020 către următoarele bănci: First 
Bank România, Eximbank SA, Banca Românească SA, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca 
Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin – sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; 
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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 
Jubopen SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Eximbank SA; Citibank Europe plc, Dublin – sucursala 
Romania; Alpha Bank Romania; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Garanti Bank SA; Bank Leumi 
Romania; Idea Bank; Banca Comercială Română; Banca Românească SA; Banca Transilvania SA; UniCredit Bank SA; 
Raiffeisen Bank.  
Conform adresei nr. 185723/11.03.2020 emisă de BRD Groupe Société Générale prin Centrul Unic Procesare Popriri 
București, debitorul Jubopen SRL deține contul bancar RO38 BRDE 270S V427 2425 2700, cu sold de 0,00 lei, sume 
datorate băncii de 0,00 lei. Urmare analizei extraselor de cont, lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte care să atragă 
incidența art. 169 din Legea nr. 85/2014.  
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea către debitorul și 
administratorul social Chen S., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 10.03.2020, ora 13:30. Conform 
Procesului-verbal de inventariere nr. 801/10.03.2020, lichidatorul judiciar a 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 nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în 
dosarul nr. 345/1371/2019, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților SC Jubopen 
SRL în data de 10.03.2020, ora 12:00, la sediul social al debitorului din Municipiul Târnăveni, str. Republicii, Nr. 54, 
Etaj 1, jud. Mureş. Conform Procesului-verbal nr. 800/10.03.2020 al Adunării Generale a Asociaților SC Jubopen SRL, 
la ședința adunării asociaților nu a fost prezent asociatul unic dna Chen S., respectiv președintele de ședință - practician 
în insolvență ec. Popescu George, asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea 
Generală a Asociaților SC Jubopen SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la 
valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege.  
5. Referitor la situația financiară a debitorului. Reprezentantul SC Jubopen SRL nu a răspuns solicitărilor lichidatorului 
judiciar, în sensul că nu a furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
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 – 03.11.2017. 
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Jubopen SRL este inactivă conform deciziei 
nr. 4039/05.09.2018 începând cu data de 24.10.2018 (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatInactivi.jsp). Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a debitorului SC Jubopen SRL a fost anulată în data de 01.11.2017, anularea 
fiind efectuată din oficiu, potrivit disp. art. 316 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile și completările ulterioare (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT). Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la 
data de 31.12.2016 (ultimele situații financiare depuse de către debitor prin administrator sunt încheiate la data de 
31.12.2016) societatea debitoare prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2016 
Total active imobilizate 121.120 lei 
Total active circulante, din care: 530.949 lei 
- stocuri 524.561 lei 
- creanţe 6.090 lei 
- casa şi conturi la bănci 298 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 652.069 lei 
Total capitaluri proprii -399.527 lei 
Total datorii 1.051.596 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 652.069 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2016 debitoarea a 
efectuat activități economice, respectiv a înregistrat cheltuieli în cuantum total de 139.914 lei și venituri în cuantum 
total de 26.033 lei, înregistrând pierderea financiară de 114.141 lei. 
Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Mureș în cererea de deschidere a 
procedurii, debitorul SC Jubopen SRL înregistrează datorii față de bugetul statului, neachitate în termenele legale, în 
sumă totală de 434.636 lei. 
Lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire adresa nr. 781/06.03.2020 prin care a solicitat 
Primăriei Târnăveni, să comunice subscrisei dacă societatea Jubopen SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în 
evidențele fiscale ale Primăriei Târnăveni cu bunuri impozabile.  
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.  
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Subscrisa a transmis adresa nr. 772/06.03.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, prin e-mail, 
prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Mureș cu bunuri imobile, comunicarea 
copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte 
de funciară.  
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.   
De asemenea lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail, adresa nr. 777/06.03.2020 către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Mureș, prin care a 
solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
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.  
6. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. Prin Sentința nr. 45 din data de 25.02.2020 
pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 345/1371/2019, judecătorul-sindic a dispus deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Jubopen SRL, stabilind următoarele termene procedurale: 
- În temeiul art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la data de 13.04.2020, data poștei. 
- În temeiul art. 100 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul limită de verificare a creanțelor, de întocmire 
și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar de creanțe la data de 24.04.2020. 
În data de 14.04.2020, urmare accesului dosarului electronic, lichidatorul judiciar a constat că au fost depuse la dosarul 
cauzei nr. 345/1371/2019 trei înscrisuri cu denumirea „04. Declaratie de creanta” înregistrate la grefa Tribunalului 
Specializat Mureș în data de 19.03.2020, 26.03.2020, respectiv 27.03.2020. 
Întrucât cererile de admitere a creanțelor nu au fost scanate și atașate la dosarul electronic, în temeiul art. 4 alin. (2), (4) 
și (6) din cadrul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Specializat Mureș cu privire la măsurile 
adoptate pentru perioada 16.03.2020-04.05.2020, lichidatorul judiciar a solicitat prin cererea nr. 1137/14.04.2020 
comunicată în data de 14.04.2020 prin poșta electronică la adresa de e-mail tr-mures-comercial@just.ro, comunicarea 
cererilor de admitere a creanțelor formulate și depuse de către creditorii debitorului SC Jubopen SRL la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureș, în vederea verificării creanțelor, întocmirii și publicării în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență a tabelului preliminar de creanțe la data de 24.04.2020, conform dispozițiilor 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, 
coroborat cu dispozițiile art. 64 lit. f), art. 105 și art. 110 din Legea nr. 85/2014.  
Având în vedere că nu s-a primit un răspuns la solicitarea formulată prin cererea nr. 1137/14.04.2020, lichidatorul 
judiciar a transmis în data de 21.04.2020 prin poșta electronică la adresa de e-mail tr-mures-comercial@just.ro, cererea 
nr. 1202/16.04.2020, prin care a solicitat comunicarea cererilor de admitere a creanțelor formulate și depuse de către 
creditorii debitorului SC Jubopen SRL la Registratura Tribunalului Specializat Mureș.  
Având în vedere următoarele aspecte: 
- Reprezentanții lichidatorului judiciar nu ar putea să se deplaseze la Tribunalul Specializat Mureș având în vedere 
starea de urgență instituită ca urmare a evoluției COVID-19, respectiv se află în imposibilitate de a ridica/analiza 
cererile de admitere a creanțelor depuse la dosarul cauzei, aflat la arhiva tribunalului, având în vedere suspendarea 
activității directe de lucru cu publicul la nivelul arhivei, respectiv suspendarea accesului oricăror persoane care nu fac 
parte din personalul Tribunalului Specializat Mureș, în sediul acestuia, până la data de 04.05.2020, conform disp. art. 1 
alin. (1) și art. (4) alin. (1) din din cadrul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Specializat Mureș cu 
privire la măsurile adoptate pentru perioada 16.03.2020-04.05.2020; 
- Lichidatorul judiciar nu poate vizualiza declarațiile de creanțe înregistrate la dosarul electronic, acestea nefiind scanate 
și atașate în vederea vizualizării; 
- Până la data prezentei cereri, lichidatorului judiciar nu i-au fost comunicate cererile de admitere a creanțelor, urmare 
solicitărilor formulate prin cererile nr. 1137/14.04.2020 și nr. 1202/16.04.2020, contrar disp. art. 4 alin. (6) din cadrul 
Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Specializat Mureș cu privire la măsurile adoptate pentru 
perioada 16.03.2020-04.05.2020; 
lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei cererea nr. 1238/24.04.2020 prin care a solicitat prelungirea termenului 
prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
cu 30 de zile, conform disp. art. 100 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
Urmare comunicării cererilor de admitere a creanțelor de către creditori, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Raportului de verificare a cererilor de admitere a creanțelor formulate împotriva averii debitorului SC Jubopen SRL nr. 
1263/27.04.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6751/28.04.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-verificare-a-
cererilor-de-admitere-a-creantelor-formulate-impotriva-debitorului-SC-Jubopen-SRL.pdf  
Subscrisa a procedat la întocmirea Tabelului preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Jubopen SRL nr. 
1265/27.04.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6751/28.04.2020 și afișat pe site-ul 
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lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-SC-Jubopen-SRL.pdf  
7. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 112 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
întocmit Tabelul definitiv de creanțe nr. 1391/13.05.2020, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7336/14.05.2020 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Tabelul-
definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Jubopen-SRL.pdf.  
Conform Tabelului definitiv de creanțe nr. 1391/13.05.2020 întocmit împotriva averii debitorului SC Jubopen SRL, 
masa credală a debitorului este în cuantum de 436.838,40 lei, reprezentând creanța creditorului Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Mureș de 434.636,00 lei, creanța creditorului Municipiul Târgu Mureș de 84,00 lei și creanța 
creditorului E.ON Energie Romania SA de 2.118,40 lei. 
8. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Jubopen SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Anunt-privind-depunere-raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-
din-Legea-nr.-85-2014-la-dosar-privind-SC-Jubopen-SRL.pdf. 
Anunțul privind întocmirea Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Jubopen 
SRL nr. 1076/06.04.2020 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 20585/30.10.2019.  
Din cuprinsul anunțului nr. 1076/06.04.2020 se reține faptul că lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a 
Creditorilor în data de 30.04.2020, ora 12:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiș, având ca ordine de zi: 
„(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului SC Jubopen SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Jubopen SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Jubopen SRL. 
(5).Desemnarea lichidatorului judiciar/confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de 
către judecătorul-sindic prin Sentința nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 345/1371/2019. 
(6).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC 
Jubopen SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 
30.04.2020, ora 12:00, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 07.05.2020, la ora 12:00 la sediul 
procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Consultarea Raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Jubopen SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvenţăse, se poate face atât la dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Specializat Mureș, cât și la sediul procesual 
al lichidatorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului sau pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro 
la secțiunea Dosare – Jubopen SRL.  
De asemenea, în temeiul art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat o copie de pe Raportul 
privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Jubopen SRL la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lâng Tribunalul Mureș.  
9. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere dispozițiile Sentinței nr. 45 din data de 
25.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 345/1371/2019, lichidatorul judiciar a 
convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o dublă convocare: 
În baza disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, prima ședință a Adunării 
Generale a Creditorilor va avea loc în data de 30.04.2020, ora 12:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având ca ordine de zi: 
(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului 
SC Jubopen SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Jubopen SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Jubopen SRL. 
(5).Desemnarea lichidatorului judiciar/confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de 
către judecătorul-sindic prin Sentința nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 345/1371/2019. 
(6).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC 
Jubopen SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 



5 
 
 

În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 
30.04.2020, ora 12:00, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 07.05.2020, la ora 12:00 la sediul 
procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență nr. 750/04.03.2020, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4702/09.03.2020, 
afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-a-insolventei-impotriva-debitorului-
SC-Jubopen-SRL.pdf 
Conform Procesului–verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1302/30.04.2020, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Jubopen SRL întrunită din data de 30.04.2020, ora 12:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,515% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Jubopen SRL nr. 1265/27.04.2020 a fost publicat în BPI nr. 6751/28.04.2020, (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și de situația financiară a debitorului SC 
Jubopen SRL. 
2. Cu o majoritate de 99,515% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Jubopen SRL nr. 1265/27.04.2020 publicat în BPI nr. 6751/28.04.2020, (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a 
pronunțat cu privire la aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
3. Având în vedere disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că, nu se poate constitui 
un comitet al creditorilor, iar atribuțiile comitetului vor fi exercitate de Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC 
Jubopen SRL. 
4. Având în vedere disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că, nu se poate desemna 
un Președinte al Comitetului creditorilor, iar atribuțiile comitetului vor fi exercitate de Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Jubopen SRL. 
5. Cu o majoritate de 99,515% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Jubopen SRL nr. 1265/27.04.2020 publicat în BPI nr. 6751/28.04.2020, (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința nr. 45 
din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 345/1371/2019. 
6. Cu o majoritate de 99,515% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Jubopen SRL nr. 1265/27.04.2020 publicat în BPI nr. 6751/28.04.2020, (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL stabilită de către judecătorul-sindic prin Sentința 
nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 345/1371/2019, de 2.000 lei pentru întreaga procedură 
simplificată de insolvență. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 30.04.2020, respectiv îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 57 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 99,515% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Jubopen SRL nr. 1265/27.04.2020 publicat în BPI nr. 
6751/28.04.2020, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.05.2020, la 
ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1302/30.04.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Jubopen SRL a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6902/04.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-SC-Jubopen-SRL-din-data-de-30.04.2020.pdf  
10. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014   
Lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 
insolvență a debitorului conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Jubopen SRL nr. 
841/12.03.2020 pentru termenul lunar din data de 15.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
5074/13.03.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Jubopen-SRL-termen-15.03.2020.pdf; 
- 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. 1134/13.04.2020 pentru 
termenul lunar din data de 15.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6406/14.04.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-
activitate-SC-Jubopen-SRL-termen-15.03.2020.pdf; 
- 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. 1378/11.05.2020 pentru 
termenul lunar din data de 15.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7252/12.05.2020 şi afișat pe 
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site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-Jubopen-SRL-termen-14.05.2020.pdf; 
- 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. 1689/15.06.2020 pentru 
termenul lunar din data de 15.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 9633/15.06.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-
activitate-SC-Jubopen-SRL-termen-lunar-15.06.2020.pdf; 
- 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; 
- 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. 2492/13.08.2020 pentru 
termenul lunar din data de 15.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13309/13.08.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-
activitate-SC-Jubopen-SRL-termen-lunar-15.08.2020.pdf; 
- 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. 2921/14.09.2020 pentru 
termenul lunar din data de 15.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 14974/15.09.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-
activitate-SC-Jubopen-SRL-termen-lunar-15.09.2020.pdf; 
- 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. 3398/08.10.2020 pentru 
termenul lunar din data de 15.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 16819/09.10.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-
activitate-SC-Jubopen-SRL-termen-lunar-15.10.2020.pdf.  
12. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat cerererea de antrenare a răspunderii administratorului social Chen S. 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. 
La termenul din data de 15.10.2020, s-a amânat pronunțarea hotărârii în cauză pentru termenul de judecată din data de 
22.10.2020. 
Prin Sentința nr. 357/2020 din data de 22.10.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 
345/1371/2019/a1 a fost admisă cererea formulată de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în numele și pe 
seama societății debitoare SC Jubopen SRL, în contradictoriu cu pârâta Chen S., respectiv a dispus angajarea 
răspunderii materiale personale a pârâtei Chen S. - administrator al debitoarei și, în consecință: Obligă pârâta să aducă 
la masa credală a debitoarei suma de 436.838,40 lei pentru acoperirea pasivului debitoarei în întregime, la care se 
adaugă cheltuielile de procedură.  
Lichidatorul judiciar va proceda la comunicarea Sentinței nr. 357/2020 din data de 22.10.2020 pronunțată de Tribunalul 
Specializat Mureș în dosarul nr. 345/1371/2019/a1, către creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Mureș în vederea punerii în executare a acesteia, de îndată ce aceasta va fi comunicată subscrisei. 
13. 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 
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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.  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar de 151,54 lei, pentru plata cheltuielilor de procedură, au fost decontate 
din fondul de lichidare al U.N.P.I.R. Filiala Mureș, conform OP nr. 45/18.06.2020. 
De asemenea, prin cererea nr. 1103/08.04.2020 comunicată către Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, lichidatorul 
judiciar a solicitat lista contractelor de muncă active ale angajatorului SC Jubopen SRL, respectiv numele de utilizator 
și parola pentru operarea on-line în REVISAL.  
Conform adresei nr. 5533/23.04.2020 comunicată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, pentru eliberarea 
de certificate cu informații extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecție Muncii cu registrele generale de 
evidență a salariaților transmise de angajatori este necesar achitarea de 20 lei/document, de asemenea pentru eliberarea 
„nume utilizator” și „parolă”, este necesară copia actului constitutiv/statut și copia certificatului de înmatriculare.  
Astfel, lichidatorul judiciar a solicitat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, eliberarea 
certificatului de înmatriculare și a actului constitutiv al debitorului SC Jubopen SRL.  
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 

prin virarea sumei solicitate a fi necesară pentru plata cheltuielilor de procedură previzionate, 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.  
Suma solicitată spre decontare de 100,00 lei a fost virată de către UNPIR Mureș în contul unic de insolvență al 
debitorului Jubopen SRL conform OP nr. 37/19.05.2020. 
Ulterior efectuării plății taxelor pentru eliberarea „nume utilizator” și „parolă”, respectiv lista contractelor de muncă 
active ale angajatorului SC Jubopen SRL, conform OP nr. 1/26.05.2020 și OP nr. 2/28.05.2020, lichidatorul judiciar a 
procedat la ridicarea de la sediul I.T.M. Timiș a listei extrasului din registrul general de evidență a salariaților, precum 
și a parolei pentru autentificarea în REVISAL.  
Au fost identificate următoarele contracte de muncă active ale angajatorului SC Jubopen SRL: 

Nume Prenume Data Contract Număr Contract 
Kiraly E. 15/07/2009 94627 
Mihalyko E. 01/04/2010 98701 



8 
 
 

Oltean Z. 15/06/2010 1033822 
Simon A. 15/04/2011 5 

Astfel, contractele de muncă anterior menționate sunt denunțate începând cu data de 16.06.2020. 
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 

19. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare Jubopen SRL nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu sunt 
fonduri de distribuit în cadrul prezentei proceduri simplificate de insolvență,  în conformitate cu prevederile art. 174 din 
Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului Jubopen SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice 
îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL în cuantum de 2.000 lei + TVA pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC 
Jubopen SRL, aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Jubopen SRL din data de 30.04.2020, 
conform Procesului-verbal nr. 1302/30.04.2020 publicat în BPI nr. 6902/04.05.2020. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


