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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3071 Data emiterii: 19.08.2021 

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 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, pentru debitorul SC Mel Explor Group 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, 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 disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul 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. 
2658/22.07.2021 pentru termenul lunar din data de 22.07.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
12749/23.07.2021 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-de-activitate-SC-Mel-Explor-Group-SRL-termen-
lunar-22.07.2021.pdf. 
2. Referitor la antrenarea răspunderii organelor de conducere pentru suportarea pasivului rămas neacoperit al societății 
debitoare 
Prin adresa nr. MSG_DEX 7615/19.04.2021, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș a comunicat 
următoarele: 
„[...] relativ la avansarea sumelor necesare în vederea continuării procedurii debitoarei Mel Explor Group SRL, opinăm 
ca, fiind o instituție bugetară, subscrisa nu dispune de sume alocate cu aceste destinații. [...] 
Cu privire la închiderea procedurii de insolvență a debitoarei, considerăm că propunerea este prematură, întrucât, 
creanțele bugetare nu au fost recuperate. 
Prin urmare, atât timp cât nu avem certitudinea și confirmarea prin documente justificative a faptului că s-au întreprins 
absolut toate demersurile pentru recuperarea creanțelor, suntem de părere că este prematur să se pună în discuție 
închiderea procedurii instituită de Legea nr. 85/2014.” – anexată raportului de activitate nr. 1372/22.04.2021. 
Conform Sentinței nr. 555 din data de 22.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 406/1371/2019 de Tribunalul Specializat 
Mureș, judecătorul-sindic a reținut: 
„Având în vedere caracterul de solidaritate a răspunderii, 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.” 
Având în vedere existența unor titluri executorii constituite deja de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Mureș în vederea recuperării creanțelor fiscale în valoare totală de 197.984 lei – creanță înscrisă și în Tabelul definitiv 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Mel Explor Group SRL publicat în BPI nr. 10764/01.07.2020, în 
ipoteza înaintării de către lichidatorul judiciar a cererii de antrenare a răspunderii numiților Jakab Ș. și Sukei B. 
formulată în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, aceasta va fi respinsă ca fiind lipsită de interes, întrucât 
pentru aceeași sumă creditorul bugetar are deja constituite titluri executorii - Deciziile de angajare a răspunderii solidare 
nr. 26352/09.08.2019 și nr. 26354/09.08.2019 care au devenit titluri executorii conform disp. art. 26 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Conform Adresei nr. 12639/DSDRP/30.12.2019 emisă de ANP, administratorul statutar al debitorului dl. Sukei B. 
figurează încarcerat în Penitenciarul Târgu Mureș. 
Ținând seama de împrejurarea că procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii, aşa cum rezultă din 
prevederile art. 9 alin. (2) din Cod procedură civilă, în prezentul litigiu, nu poate fi evaluată posibilitatea lichidatorului 
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judiciar de a obţine un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească în vederea recuperării creanței bugetare, 
de vreme ce s-a emis deja de către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice titluri executorii în baza art. 
26 alin. (1) și (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, care se află în fiinţă: 
„(1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 25 se stabilește prin decizie emisă de organul fiscal competent pentru 
fiecare persoană fizică sau juridică în parte. Decizia este act administrativ fiscal potrivit prezentului cod. 
(6) în scopul aplicării măsurilor de executare silită decizia prevăzută la alin. (1) devine titlu executoriu la data împlinirii 
termenului de plată prevăzut la art. 156 alin. (1)”. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 1401/23.04.2021 către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Mureș, Serviciul Juridic (transmisă prin e-mail în data de 26.04.2021), prin care a comunicat mențiunile 
anterioare, respectiv următoarele: 
„În cazul în care apreciați că, considerentele Sentinței nr. 555 din data de 22.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 
406/1371/2019 de Tribunalul Specializat Mureș privind emiterea de către creditorul Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Mureș a deciziilor 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, au fost consemnate în mod eronat, din cauza unor inadvertențe, respectiv în cazul în care organul 
fiscal nu a emis deciziile de angajare a răspunderii solidare nr. 26352/09.08.2019 și nr. 26354/09.08.2019 a organelor de 
conducere ale debitorului Mel Explor Group SRL, vă rugăm respectuos să ne comunicați acest fapt, în vederea înaintării 
de către subscrisa a cererii prevăzute de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014” (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Conform Adresei nr. MSG_DEX 8502/1/04.05.2021 emisă de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Mureș, Serviciul Juridic, organul fiscal a procedat la angajarea răspunderii solidare a numiților Jakab Ș. și Sukei B., în 
calitate de administratori, fiind emise Deciziile de angajare a răspunderii solidare nr. 26352/09.08.2019 și nr. 
26354/09.08.2019 pentru suma de 197.984 lei (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar nu a identificat alte elemente suplimentare decât cele reținute de către organul 
fiscal, având în vedere că nu au fost identificate aspecte care să atragă incidența disp. art. 169 alin. (1) lit. a) și c) din 
Legea nr. 85/2014, debitorul Mel Explor Group SRL nedeținând bunuri în averea acestuia, conform răspunsurilor 
comunicate de autoritățile relevante. 
Prin urmare, luând în considerare ansamblul celor expuse anterior, în ipoteza înaintării de către lichidatorul judiciar a 
cererii de antrenare a răspunderii numiților Jakab Ș. și Sukei B. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, cererea ar fi lipsită de interes, întrucât la data prezentei există deja emise titlurile executorii - Deciziile de 
angajare a răspunderii solidare a numiților Jakab Ș. și Sukei B. (în calitate de organe de conducere ale Mel Explor 
Group SRL) nr. 26352/09.08.2019 și nr. 26354/09.08.2019 pentru suma de 197.984 lei. 
3. 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 

 

4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii nr. 145/C din data de 20.11.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
406/1371/2019/a2, onorariul lichidatorului judiciar constă din onorariul lunar de 299 lei (exclusiv TVA), respectiv 
onorariul de succes de 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 20.11.2020 – 20.08.2021 este în valoare totală de 3.202,29 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 299 lei (+ TVA) * 9 luni, neachitat până la data întocmirii prezentului raport de 
activitate. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea îndeplinirii 
atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


