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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 2928 Din data de 11.08.2021 

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. 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 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. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Scopex Logistics SRL, în anexă, în număr de 3 
(trei) file. 

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

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Scopex Logistics SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Scopex Logistics SRL, nr. 2464/09.07.2021 pentru termenul lunar 
din data de 12.07.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 12157/12.07.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-de-activitate-SC-
Scopex-Logistics-SRL-termen-lunar-12.07.2021.pdf 
2. Referitor la dosarul nr. 1946/100/2019/a2 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin e-mail Cererea de repunere în termenul de declarare a creanței și de 
admitere a înscrierii în tabelul definitiv de creanțe nr. 5157/09.04.2021 formulată de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Maramureș, prin care a solicitat repunerea în termen cu consecința înscrierii în tabelul definitiv al 
creanțelor bugetare a sumei de 25.775 lei reprezentând obligații fiscale suplimentare de plată stabilite prin Raportul de 
inspecție fiscală nr. FMM 114/08.03.2021 și Decizia de impunere nr. F-MM_123/08.03.2021, întrucât această creanță 
nu a fost inclusă în Declarația de creanță nr. 77154/14.01.2020 și Declarația de creanță nr. 40152/24.08.2020. 
Având în vedere faptul că, creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș a fost notificat cu privire 
la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului Scopex Logistics SRL iar termenul de 60 de zile acordat 
pentru înregistrarea suplimentului al cererii de admitere a creanței inițiale a expirat (notificarea privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență a debitorului a fost publicată în BPI nr. 24006 din data de 17.12.2019), lichidatorul 
judiciar nu a înscris creanța creditorului bugetar  în valoare de 25.775 lei în tabelul definitiv consolidat al debitorului. 
Măsura respingerii creanței solicitate de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș, a fost 
prezentată în cadrul Raportului de activitate nr. 1197/12.04.2021 întocmit pentru termenul lunar din data de 12.04.2021 
și pubicat în BPI nr. 6736/15.04.2021. 
Menționăm faptul că, raportul de activitate nr. 1197/12.04.2021 pubicat în BPI nr. 6736/15.04.2021 nu a fost contestat 
de către niciun subiect de drept. 
De asemenea, în temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către creditorul 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș Notificarea nr. 1245/14.04.2021 cu privire la respingerea 
creanței solicitate. (dovadă anexată raportului de activitate nr. 1615/12.05.2021 depus la dosarul cauzei) 
Urmare înregistrării la dosarul cauzei a Cererii de repunere în termenul de declarare a creanței și de admitere a înscrierii 
în tabelul definitiv de creanțe nr. 5157/09.04.2021 formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Maramureș, a fost constituit dosarul nr. 1946/100/2019/a2. 
Prin Sentința civilă nr. 1100/2021 din data de 01.07.2021 pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1946/100/2019/a2, s-a dispus: 
„Admite excepţia inadmisibilităţii ridicată de Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul în ... în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei S.C. Scopex Logistics S.R.L. Respinge ca rămasă fără obiect excepţia tardivităţii. Respinge 
cererea formulată de creditoarea ANAF prin DGRFP Cluj-Napoca prin AJFP Maramureș”. 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 
1100/2021 din data de 01.07.2021 pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1946/100/2019/a2. 
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3. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) coroborat cu disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit -Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2420/06.07.2021, 
acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11984/08.07.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-si-
incasare-creante-privind-debitorul-SC-Scopex-Logistics-SRL.pdf, respectiv a întocmit Planul de distribuire între 
creditori privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2422/06.07.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 11996/08.07.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Plan-de-distribuire-intre-creditori-privind-debitorul-Scopex-Logistics-SRL.pdf.  
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul 
Maramureș, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, atât Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2420/06.07.2021, cât și Planul de distribuire între 
creditori privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2422/06.07.2021. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul 
Maramureș o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC 
Scopex Logistics SRL nr. 2420/06.07.2021 și a Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC Scopex 
Logistics SRL nr. 2422/06.07.2021, cu solicitarea de afișare a acestora la ușa tribunalului. 
În temeiul art. 160 alin. (1) și (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorilor societății debitoare cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2420/06.07.2021 și a Planului de distribuire între 
creditori privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2422/06.07.2021, prin publicarea în BPI nr. 12052/09.07.2021 
a Notificării nr. 2447/08.07.2021.  
Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC Scopex Logistics SRL nr. 2422/06.07.2021 a fost 
distribuită suma de 14,957.51 lei către creditorul garantat Banca Transilvania SA conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 
din Legea nr. 85/2014 (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 și sume distribuite creditorului garantat Banca 
Transilvania SA - 8,469.82 lei conform OP nr. 4/30.07.2021). 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de procedura de faliment sunt în cuantum de 657,46 lei – restituite în integralitate, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și număr 
document 

Data 
document 

Sumă 
(încusiv 
TVA) Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00013193 16.12.2019 51.10 lei 
comunicare notificare către debitor, asociați și 

creditori 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
2227794 16.12.2019 20.00 lei 

solicitare informații despre debitor - Adresa-
Furnizare informații nr. 2227794/16.12.2019 

3 SC Olimpiq Media SRL  15781 17.12.2019 61.64 lei 
publicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență în ziarul 
Evenimentul zilei din 17.12.2019 

4 
Direcția Fiscală a Municipiului 

Timișoara 
DFMT 

144243/545578 
17.12.2019 1.00 lei 

solicitare date de identificare ale asociatului 
Cozmuța M. A. 

5 
Direcția Fiscală a Municipiului 

Timișoara 
DFMT 

144243/545576 
17.12.2019 1.00 lei 

solicitare date de identificare ale 
administratorului De S. J. 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00014913 23.12.2019 13.00 lei 

comunicare notificare privind propunerea 
administratorului judiciar de intrare a 
debitorului în faliment prin procedura 

simplificată către AJFP Maramureș și debitor 

7 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
25277 08.01.2020 20.00 lei 

solicitare informații despre debitor - Adresa-
Furnizare informații nr. 25277/08.01.2020 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00000352 10.01.2020 7.32 lei comunicare somație către Cozmuța M. 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00000353 10.01.2020 10.70 lei transmitere raport către Tribunalul Maramureș 

10 C.N. Poșta Română SA DIV000001674 12.02.2020 30.00 lei comunicare somație către De S. J. 

11 C.N. Poșta Română SA DIV000001742 13.02.2020 7.32 lei comunicare somație către Tesorero SRL 

12 C.N. Poșta Română SA DIV000002128 14.02.2020 22.00 lei comunicări notificări către creditori 

13 C.N. Poșta Română SA DIV000003718 19.03.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii la 

Tribunalul Maramureș 

14 C.N. Poșta Română SA DIV000003835 23.04.2020 12.80 lei 
comunicare plângere penală la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Târgu Lăpuș 
15 C.N. Poșta Română SA DIV000007913 20.07.2020 10.70 lei comunicare adresă către A.J.F.P. Maramureș 

16 SC Olimpiq Media SRL  PBL 19786 04.08.2020 58.48 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment 

a debitorului în ziarul Național din data de 
04.08.2020 

17 C.N. Poșta Română SA DIV000004733 04.08.2020 35.50 lei 
comunicare notificări către debitor, 

administrator și creditori 
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18 C.N. Poșta Română SA DIV000004734 04.08.2020 30.00 lei 
comunicare notificări către debitor, 

administrator și creditori 

19 C.N. Poșta Română SA DIV000008986 28.09.2020 7.10 lei 
comunicare notificare către creditorul Banca 

Transilvania SA 

20 Politrad Company SRL PLTCM 02493  29.10.2020  245.00 lei 

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 

Total cheltuieli de procedură 657.46 lei 

5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Procesului–verbal nr. 2428/10.08.2020 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 10.08.2020, ora 11:00, 
publicat în BPI nr. 13104/10.08.2020, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul 
fix de 5.000 lei, exclusiv TVA (5.950,00 lei inclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență și faliment a 
debitorului Scopex Logistics SRL și un onorariu variabil de 1% din sumele distribuite creditorilor – 177,99 lei (1% + 
TVA din sumele distribuire creditorului Banca Transilvania SA). Onorariul datorat în valoare totală de 6.127,99 lei a 
fost achitat conform OP nr. 9/30.07.2021. 
Conform facturii fiscale seria TPO nr. 148 din data de 20.05.2021 emisă de PFA Tărăsescu I. P. O. – Expert evaluator, 
debitorul datorează suma de 500,00 lei reprezentând onorariu servicii de evaluare a bunului mobil - camion marca DAF 
H4EN3 TE195CD6ZZZ XF 510FT – achitată conform OP nr. 7/30.07.2021. 
6 Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
soluționării definitive a dosarului nr. 1946/100/2019/a2 și întocmirii raportului final și a situațiilor financiare finale 
conform disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


