
Notificare privind raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe nr. 

2420/06.07.2021 și planul de distribuire între creditori nr. 2422/06.07.2021 
Nr. 2447 Data emiterii: 08.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1946/100/2019; Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Anca Avram Platon 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Baia Mare, Palatul Justiției, Bd. Republicii, n. 2A, jud. Maramureș. 

3.1. Debitor: SC Scopex Logistics SRL, cod de identificare fiscală: 33695699; Sediul social: Cavnic, str. Pomilor, nr. 

3A, jud. Maramureș; Număr de ordine în registrul comerţului J24/962/2014. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Scopex 

Logistics SRL nr. 1219/12.04.2021 publicat în BPI nr. 6697/14.04.2021. 

5. 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. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Scopex Logistics SRL, 

conform Sentinței civile nr. 874 din data de 23.07.2020 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, 

de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1946/100/2019, în temeiul art. 160 alin. (1) și alin. (4) teza a II-a 

din Legea nr. 85/2014, urmare valorificării bunului mobil - Autoutilitară N3, marca DAF, tip XF 510 FT, număr 

înmatriculare MM 10 HFH, nr. identificare XLRTEH4300G064151, nr. omologare e4*2007/46*001*14, an fabricație 

2015, serie motor A212892, combustibil Diesel, din averea debitorului Scopex Logistics SRL, garantat în favoarea 

creditorului Banca Transilvania SA, conform Contractului de credit nr. 686/12.09.2016, respectiv a Avizului de ipotecă 

mobiliară înscris în Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-00045696499847-DDF, lichidatorul judiciar 

notifică creditorii debitorului Scopex Logistics următoarele:  

- Lichidatorul judiciar a înregistrat la grefa Tribunalului Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 

Fiscal în data de 08.07.2021 (cu solicitarea afișării la ușa tribunalului): Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare 

și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2420/06.07.2021 și Planul de distribuire între 

creditori privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2422/06.07.2021. 

- Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Scopex Logistics 

SRL nr. 2420/06.07.2021 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 

2422/06.07.2021 pot fi consultate de către creditori atât la arhiva Tribunalului Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de 

Contencios Administrativ și Fiscal la dosarul nr. 1946/100/2019, cât și pe site-ul lichidatorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro, secțiunea Dosare – Scopex Logistics SRL. 

- Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Scopex Logistics 

SRL nr. 2420/06.07.2021 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 

2422/06.07.2021 au fost trimise spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

- Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaţii la raport şi la plan, în termen de 15 zile de la 

publicarea acestora în BPI.  

O copie de pe contestaţie se va comunică de urgenţă lichidatorului judiciar. 

Pentru orice alte informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL prin e-

mail: office@consultant-insolventa.ro sau tel./fax: 0256/220827. 

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


