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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 906 Data emiterii: 19.03.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș; Judecător-sindic: Nicu Valentin 
Buliga. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu-Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș. 
3.1. Debitor: SC Mel Explor Group SRL, cod de identificare fiscală: 31917136; Sediul social: sat Periș, comuna 
Gornești, nr. 381, jud. Mureș; Număr de ordine în registrul comerţului J26/671/2013. 
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 Mel Explor Group SRL, 
conform Încheierii nr. 145/C din data de 20.11.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
406/1371/2019/a2, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul SC Mel Explor Group SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mel Explor Group SRL 

Număr dosar 406/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș  
Judecător-sindic: Nicu Valentin Buliga 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Mel Explor Group SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Prin Încheierea de ședință din data de 12.10.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
406/1371/2019/a2, s-a dispus: 
„În temeiul dispoziţiunilor art.480 alin.3 teza finală C.pr.civ.(2010)-rep., raportate la cele ale art. 43 alin. 7, conjugate 
cu cele ale art. 342 din Legea nr.85/2014, ținând seama de dezlegările obligatorii ale deciziei nr.287/A/14.10.2020 
pronunţată în dosarul nr.406/1371/2019/a 1 de instanța de apel – Curtea de Apel Târgu Mureș, dar și de incidența 
dispoziţiunilor art.38 alin.2 lit.d) din Legea nr.85/2014, dispun:  
” - lichidatorului judiciar provizoriu Cabinet individual de insolvenţă „Crişan I. M.” să întocmească procesul verbal 
cuprinzând deliberările şi hotărârile Adunării creditorilor din data de 27 ianuarie 2020 şi să publice acest proces verbal 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă, în baza art. 48 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi  
- să confirme, prin încheiere, lichidatorul judiciar desemnat în cadrul şedinţei Adunării creditorilor din data de 27 
ianuarie 2020, respectiv a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL – Mehedinţi, cu onorariul lunar de 
299 lei, respectiv 10/0 onorariu de succes, potrivit art. 45 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.” 
Menționăm faptul că, contrar dispozițiilor judecătorului-sindic pronunțate prin  Încheierea de ședință din data de 
12.10.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 406/1371/2019/a2, lichidatorul judiciar 
provizoriu Cabinet individual de insolvenţă „Crişan I. M.” nu a întocmit procesul-verbal cuprinzând deliberările şi 
hotărârile Adunării creditorilor din data de 27 ianuarie 2020 şi nu a publicat acest proces verbal în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 
insolvenţă, întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mel Explor Group SRL nr. 
612/19.02.2021 pentru termenul lunar din data de 22.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
3362/23.02.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/02/Raport-de-activitate-SC-Mel-Explor-Group-SRL-termen-lunar-22.02.2021.pdf. 
3. Referitor la preluarea actelor de procedură și a documentelor contabile aferente debitorului Mel Explor Group SRL 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinetul individual de insolvenţă Crişan I. 
M. Adresa nr. 430/04.02.2021, transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor 
documente privind debitorul Mel Explor Group SRL:  
• toate documentele financiar-contabile puse la dispoziție de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate de insolvență; 
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• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Mel Explor Group 
SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC Mel Explor Group SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență de către dvs. în calitate lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului.  
Având în vedere faptul că, fostul lichidator judiciar nu a răspuns solicitărilor subscrisei, s-a procedat la comunicarea 
adresei nr. 541/15.02.2021 atât prin e-mail cât și prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39866420669 
la adresa sediului fostului lichidator judiciar Cabinetul individual de insolvenţă Crişan I. M..  
Până la data prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinetul individual de insolvenţă 
Crişan I. M. nu a comunicat actele de procedură și documentele financiar-contabile ale debitorului Mel Explor Group 
SRL. 
4. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului Mel Explor Group SRL 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 538/15.02.2021 către Primăria Comunei Gornești prin care a solicitat 
comunicarea dacă societatea debitoare Mel Explor Group SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale 
ale Primăriei Comunei Gornești cu bunuri impozabile.  
Având în vedere faptul că, Primăria Comunei Gornești nu a răspuns solicitărilor subscrisei, lichidatorul judiciar a 
revenit și a comunicat adresa nr. 789/09.03.2021 către Primăria Comunei Gornești prin care a solicitat comunicarea 
dacă societatea debitoare Mel Explor Group SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei 
Comunei Gornești cu bunuri impozabile. Până în prezent, Primăria Comunei Gornești nu au răspuns solicitărilor 
subscrisei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 541/15.02.2021 către Primăria Municipiului Pitești prin care a solicitat 
comunicarea dacă societatea debitoare Mel Explor Group SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale 
ale Primăriei Municipiului Pitești cu bunuri impozabile.  
Având în vedere faptul că, Primăria Municipiului Pitești nu a răspuns solicitărilor subscrisei, lichidatorul judiciar a 
revenit și a comunicat adresa nr. 792/09.03.2021 către Primăria Primăria Municipiului Pitești prin care a solicitat 
comunicarea dacă societatea debitoare Mel Explor Group SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale 
ale Primăriei Municipiului Pitești cu bunuri impozabile. Până în prezent, Primăria Municipiului Pitești nu au răspuns 
solicitărilor subscrisei. 
De asemenea, subscrisa a comunicat adresa nr. 539/15.02.2021 către Oficiul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară 
Mureș prin care a solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Mel Explor Group SRL figurează/a figurat în ultimii 2 
ani în evidențele OCPI Mureș cu bunuri imobile. Subscrisa a revenit la solicitările formulate și a comunicat adresa nr. 
790/09.03.2021 către Oficiul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară Mureș. Până în prezent, O.C.P.I. Mureș nu au 
răspuns solicitărilor subscrisei. 
Subscrisa a comunicat adresa nr. 540/15.02.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului  Județului Mureș prin care a solicitat comunicarea dacă 
societatea debitoare Mel Explor Group SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
Conform Adresei nr. 40722/17.02.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Mureș, debitorul Mel Explor Group SRL nu 
figurează cu mijloace de transport înmatriculate.  
În vederea indentificării conturilor bancare deținute de către debitorul Mel Explor Group SRL, subscrisa a comunicat 
notificări 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 (Romania) SA; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe 
Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank, 
prin care a solicitat date referitoare la posibilele conturi bancare, operațiuni de plăți și încasări desfășurate de către SC 
Mel Explor Group SRL de la data deschiderii contului bancar.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci, debitorul Mel Explor Group SRL nu deține conturi bancare la 
următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Banca Românească; Banca Comercială Română; BRD Groupe Societe 
Generale; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; First Bank 
România; Garanti Bank SA; Idea Bank; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Patria Bank SA; 
Raiffeisen Bank; Vista Bank (Romania) SA.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Mel Explor Group SRL este inactivă conform 
deciziei nr. 6704/09.03.2016 începând cu data de 22.03.2016 (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatInactivi.jsp).  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, 
înregistrarea în scopuri de TVA a societății SC Mel Explor Group SRL a fost anulată în data de 01.02.2016, potrivit 
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dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare (conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatInactivi.jsp).  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ultimele situații financiare anuale întocmite de 
administratorul statutar al societății debitoare sunt cele încheiate la data de 31.12.2014. 
Ultimele declarații privind obligațiile fiscale datorate bugetului general consolidat depuse la S.F.M. Reghin (cod 100) 
sunt la 25.03. 2015, (cod 112) la 25.03.2015 și (cod 300) la 25.05.2013. 
Menționăm faptul că, organul fiscal a procedat la angajarea răspunderii solidare în temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 
25 alin. (2) lit. b) și d) și art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a numiților Jakab Ș., și 
Sukei B., fiind emise deciziile de angajare a răspunderii solidare nr. 26352/09.08.2019 și nr. 26354/09.08.2019 în 
temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 25 alin. (2) lit. b) și d) și art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală în vederea realizării, în tot, a creanțelor fiscale mai sus menționate, pentru suma de 197.984 lei. 
Conform Adresei nr. 12639/DSDRP/30.12.2019 emisă de ANP, administratorul statutar al debitorului dl. Sukei B. 
figurează încarcerat în Penitenciarul Târgu Mureș. 
Având în vedere faptul că, organul fiscal a procedat la angajarea răspunderii solidare a dl. Jakab Ș. și dl. Sukei B. pentru 
suma de 197.984 lei, prin emiterea deciziilor de angajare a răspunderii solidare nr. 26352/09.08.2019 și nr. 
26354/09.08.2019, în cauză lichidatorul judiciar apreciază că nu se impune formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorilor debitorului Mel Explor Group SRL în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
5. Referitor la sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de prcedură sunt de 27,10 lei, nerecuperate până în prezent: 

Nr. Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00001704 17.02.2021 7.10 lei comunicare adresă către CII Crișan I. M 
2 Oficiul Național al Registrului Comerțului 290803 09.02.2019 20.00 lei solicitare informații privind debitor  
 Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 27.10 lei  

6. 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 Mel Expor Group SRL, identificarea bunurilor din averea 
debitorului, iar în cazul lipsei acestora, întocmirea raportului cu propunere de închidere a procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului Mel Explor Group SRL în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


