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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 2420 Din data de 06.07.2021 

11. 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 (2) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul SC 
Scopex Logistics SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe  

privind 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. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Scopex Logistics SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil lei 
TVA 

colectată 
Observații 

1 

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 

51,264.38 lei 8,185.07 lei 

Bunul mobil a fost adjudecat de către persoana 
juridică Agrotransport Vinju Mare SRL la prețul 
de 8.755 EURO exclusiv TVA (10.418,45 EURO 

inclusiv TVA), conform Procesului-verbal de 
licitație publică nr. 2031/11.06.2021, încheiat în 

data de 11.06.2021, ora 10:00 și a Actului de 
adjudecare nr. 2185/18.06.2021 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 51,264.38 lei 8,185.07 lei   

 
Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma în lei 
TVA 

colectată 
Caiet de sarcini achiziționat de persoana juridică Agrotransport Vinju Mare SRL  în vederea 

participării la licitația publică din data de 11.06.2021, ora 10:00 
476.00 lei 76.00 lei 

Caiet de sarcini achiziționat de persoana juridică Util Adimar SRL  în vederea participării la licitația 
publică din data de 11.06.2021, ora 10:00 

476.00 lei 76.00 lei 

Total 952.00 lei 152.00 lei 

 
Menţiuni privind garanția încasată aferentă licitației publice: 

Încasări - garanție licitație publică Suma în lei 
Garanția de participare la licitaţia publică din data de 11.06.2021, ora 10:00 achitată de persoana juridică 

Agrotransport Vinju Mare SRL reprezentând de 10% din prețul de pornire al bunului mobil, prin virarea sumei de 
850,00 EURO (respectiv 4.184,38 lei la cursul valutar BNR din data plății 07.06.2021 de 4.9228 LEI/EURO) 

4,184.38 lei 

Garanția de participare la licitaţia publică din data de 11.06.2021, ora 10:00 achitată de persoana juridică Util Adimar 
SRL reprezentând de 10% din prețul de pornire al bunului mobil, prin virarea sumei de 850,00 EURO (respectiv 

4200 lei la cursul valutar BNR din data plății 10.06.2021 de 4.9218 lei/EURO) 
4,200.00 lei 

Total 8,384.38 lei 

 
Menţiuni privind garanția aferentă licitației publice restituită: 

Plăţi/ Restituiri - garanție licitație publică Suma în lei 
Garanția de participare la licitaţia publică din data de 11.06.2021, ora 10:00 restituită către persoana juridică Util 

Adimar SRL  
4,200.00 lei 

Total 4,200.00 lei 
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2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei TVA colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 0.00 lei 

 
Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 

  lei TVA colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 51,264.38 lei 8,185.07 lei 

 
3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- Mențiuni privind retribuţia lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie  lei onorariu aprobat  

1 
Onorariu lichidator judiciar aferent procedurii de insolvență a debitorului, conform hotărârii 
Adunării Generale a Creditorilor din data de din data de 10.08.2020  

5,950.00 lei 5000 lei (exclusiv TVA) 

2 
Onorariu variabil lichidator judiciar reprezentând 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite 
creditorilor, conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de din data de 
10.08.2020  

177.99 lei 
 1 % (exclusiv TVA) 
din sumele distribuite 

creditorilor  
  Total retribuţie lichidator judiciar 6,127.99 lei   

 
- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 
Obligaţii 
achitate 

 

Sume 
avansate de 
lichidatorul 

judiciar 

Obligaţii de 
plată restante 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (conform 
art. 119 alin. (4) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă din 29.09.2007 - pentru sumele încasate din vânzări se 
aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA) 877.59 lei 0.00 lei 0.00 lei 877.59 lei 

2 Cheltuieli cu comisioanele bancare 27.51 lei 27.51 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 

Cheltuieli onorariu evaluator PFA Tarasescu I. P. O. - Expert Evaluator desemnat 
în vederea evaluării bunului mobil garantat (conform factură fiscală seria TPO 
nr. 148 din data de 20.05.2021) 500.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 500.00 lei 

4 

Cheltuieli cu preluarea (ridicarea și transportul cu auto nr. inmatriculare MH 09 
STS / MH 90 STS ) bunului mobil autoutilitara marca DAF H4EN3 
TE195CD6ZZZ XF 510FT, culoare alb, an fabricație 2015, serie șasiu 
XLRTEH4300G064151, nr. înmatriculare MM 10 HFH, serie motor A212892, 
capacitate cilindrică 12902, situat în Danemarca, Hammerholmen 47-49, DK-
2650 Hvidovre (conform facturii fiscale seria MH CAA nr. 07578501 din data de 
28.05.2021 emisă de Agrotransport Vinju Mare SRL) 

20,475.14 
lei 0.00 lei 0.00 lei 20,475.14 lei 

5 

Cheltuieli traducere legaliză a Sentinței civile nr. 874 din data de 23.07.2020 
pronunţată de Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1946/100/2019 (conform facturii fiscale 
seria PLTCM nr. 02493 din data de 29.10.2020 emisă de Politrad Company 
SRL) 245.00 lei 0.00 lei 245.00 lei 0.00 lei 

6 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 250.34 lei 0.00 lei 250.34 lei 0.00 lei 

7 
Cheltuieli furnizare informații Oficiul Național al Registrului Comerțului -  sume 
avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 42.00 lei 0.00 lei 42.00 lei 0.00 lei 

8 
Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 120.12 lei 0.00 lei 120.12 lei 0.00 lei 

9 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar  106.12 lei 106.12 lei 0.00 lei 0.00 lei 

  Cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 
22,643.82 

lei 133.63 lei 657.46 lei 21,852.73 lei 
din care sume avansate pentru plata cheltuielilor de procedură de către 

lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 657.46 lei 

 
- Mențiuni privind taxele aferente vânzării bunului mobil garantat în favoarea creditorului Banca Transilvania SA, 
conform disp art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Mențiuni cu privire la TVA 

TVA colectată conform disp. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aferentă 
vânzării bunului mobil garantat în favoarea creditorului Banca Transilvania SA 

8,337.07 lei 

TVA de plată conform disp. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 8,337.07 lei 

- Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: 
Cheltuieli cu comisoanele bancare, cheltuieli poștale, etc. 150 lei 
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*Cu privire la impozitul pe profit datorat de către debitor – acesta nu reprezintă o cheltuială aferentă vânzării bunului 
garantat conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014, ci o datorie fiscală a societății care înregistrează 
profit, respectiv o cheltuială de procedură prevăzută de art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, neputând fi reținută din 
încasărilor obținute urmare valorificării bunului mobil garantat în favoarea creditorului Banca Transilvania SA.  
Impozitul pe profit va fi calculat și declarat la organul fiscal conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal. 
 
4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorului garantat Banca Transilvania SA, conform disp. art. 159 alin. 
(1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014: 

Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire,  
conform disp. art. 160 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 

 (cont bancar - cod IBAN RO55 BTRL RONC RT02 7343 4101 deschis la Banca Transilvania SA) 
-4,910.44 lei 

Cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării în conturi 
bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea debitorului, conform disp. art. 160 

alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
0,00 lei 

Totalul sumelor aflate în contul de lichidare la data de 16.06.2021  
(cont bancar cod IBAN RO55 BTRL RONC RT02 7343 4101 deschis la Banca Transilvania SA),  

conform disp. art. 160 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014 
45,595.06 lei 

Încasările efectuate de către lichidatorul judiciar din valorificarea bunurilor și din recuperarea creanțelor, conform disp. 
art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, din care: 

52,216.38 lei 

Total sume încasate din valorificarea 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 (inclusiv TVA), 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 

52,216.38 lei 

Total cheltuieli conform disp art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 37,258.87 lei 

Sume de distribuit creditorului garantat Banca Transilvania SA conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014 

(încasări din valorificarea bunului mobil garantat în favoarea creditorului – cheltuieli prevăzute de 159 alin. (1) pct. 1 
din Legea nr. 85/2014) 

14,957.51 lei 

din care: 
- Sume distribuite creditorului garantat Banca Transilvania SA conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014, prin reținerea acestora de către creditor din contul bancar cod IBAN RO55 BTRL RONC RT02 7343 4101 
deschis la Banca Transilvania SA (penalități aferente creanței principale datorată de Scopex Logistics SRL creditorului 
Banca Transilvania SA) 

6,487.69 lei 

- Sume rămase de distribuit creditorului garantat Banca Transilvania SA conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea 
nr. 85/2014 

8,469.82 lei 

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


