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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3381 Data emiterii: 09.09.2021 

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. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Suplimentul la Raportul privind cauzele 
și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Mel Explor Group SRL, întocmit în temeiul 
disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 9 (nouă) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Suplimentul la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 

SC Mel Explor Group SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 406/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș  
Judecător-sindic: Nicu Valentin Buliga 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Mel Explor Group SRL 
I. Preambul (legislația aplicabilă, numirea lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prezentul Supliment la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
SC Mel Explor Group SRL a fost întocmit în conformitate cu disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
În fapt, prin Sentința nr. 555 din data 22.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 406/1371/2019 de Tribunalul Specializat 
Mureș, în temeiul art. 72 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului Mel Explor Group SRL, cu sediul social în sat Periș, comuna Gornești, nr. 381, jud. Mureș, având CUI 
31917136, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/671/2013, fiind desemnat în 
calitate de lichidator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Crișan I. M.. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea debitoarei Mel 
Explor Group SRL, respectiv ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce 
activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea.  
În BPI nr. 494/10.01.2020 a fost publicat anunțul privind raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la 
apariția stării de insolvență a debitorului Mel Explor Group SRL nr. 2/03.01.2020, întocmit de lichidatorul judiciar 
provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Crișan I. M.. 
Prin Încheierea de ședință din data de 12.10.2020 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 
406/1371/2019/a2, s-a dispus confirmarea lichidatorul judiciar al debitorului Mel Explor Group SRL, desemnat în 
cadrul şedinţei Adunării creditorilor din data de 27 ianuarie 2020, respectiv a practicianului în insolvenţă Consultant 
Insolvenţă SPRL.  
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Mel Explor Group SRL publicat în BPI nr. 
10764/01.07.2020, pasivul societății debitoare Mel Explor Group SRL este în valoare totală de 197.984 lei, 
reprezentând creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov prin Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Mureș.  
Menționăm faptul că prezentul Supliment la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC Mel Explor Group SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 85/2014 va fi 
depus la grefa Tribunalului Specializat Mureș, raportul putând fi consultat atât la dosarul cauzei aflat la arhiva 
Tribunalului Specializat Mureș, cât și la sediul procesual al lichidatorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului. 
Administratorul debitorului nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar și nu a predat documentele financiar-
contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor și nu a predat bunurile existente în averea 
debitorului. 
Astfel, în elaborarea prezentului raport, lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a examinat informațiile 
furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș și datele publicate pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice www.mfinante.ro.  
În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL nu a făcut verificări sau investigaţii 
independente şi a prezumat caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor analizate. 
Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, ordonanţe sau alte acte normative. Aceste 
interpretări nu constituie şi nici nu pot fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce priveşte 
legislaţia din România aplicabilă debitorului.  
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În egală măsură, prezentul raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către lichidatorul judiciar 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de SC Mel Explor Group SRL anterior datei de 22.11.2019 – data deschiderii procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului 
raport nu fac obiectul acestuia. 
II. Obiectul de activitate, evoluția și structura capitalului social al debitorului 
II.1. Identificarea societăţii debitoare: 
Societatea Mel Explor Group SRL este o societate cu răspundere limitată, având sediul social în Sat Periş, Comuna 
Gorneşti, Nr. 381, Judet Mureș (conform act sediu - Contract de comodat din data 10.06.2015 cu data expirării de 
10.06.2035), înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub numărul J26/671/2013, 
atribuit în data de 26.06.2013, având CUI 31917136. 
II.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș prin Adresa-Furnizare 
informații nr. 50194/06.09.2021, capitalul social subscris al societății Mel Explor Group SRL este de tip privat autohton 
100%, în cuantum de 250 lei, divizat în  25 de părți sociale, valoarea unei părți sociale de 10 lei, și este integral vărsat 
de către - persoana fizică dl. Sukei B., în calitate de asociat unic, cota de participare la beneficii şi pierderi de 
100%/100%.  
II.3. Organigrama funcțională și de conducere a debitorului 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș prin Adresa-Furnizare 
informații nr. 50194/06.09.2021, administratorul societății debitoare Mel Explor Group SRL este dl. Sukei B., în 
calitate de asociat unic, cu durata mandatului nelimitată, cu puteri depline conform actului constitutiv.  
Conform adresei nr. 12639/DSDRP/30.12.2019 emisă de Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, dl. Sukei B. 
figurează încarcerat în Penitenciarul Târgu Mureș. 
Menționăm următoarele: 
• în perioada 26.06.2013 (data înființării societății) - 27.05.2015, funcția de administrator al societății debitoare Mel 
Explor Group SRL a fost deținută de persoana fizică Jakab Ș.; 
• în perioada 28.05.2015 - 22.11.2019 (data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței), funcția de administrator al 
societății debitoare Mel Explor Group SRL a fost deținută de persoana fizică Sukei B.. 
II.4. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Exploatarea forestieră”, cod CAEN 0220. 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, activitățile desfășurate 
în afara sediului social: 
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 
II.5. Scurt istoric al societăţii debitoare  
Societatea Mel Explor Group SRL a fost înființată în anul 2013, fiind înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Mureș sub nr. J26/671/2013. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5852/8.XI.2013 – Extras al Rezoluției nr. 
8026/26.06.2013 referitor la S.C. Mel Explor Group SRL, în baza cererii nr. 27973 din data de 21.06.2013 si a actelor 
doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures a dispus 
autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii comerciale cu urmatoarele date: 
- denumire: Mel Explor Group - S.R.L.; 
- cod unic de inregistrare: 31917136; 
- numar de ordine in registrul comertului: J26/671/2013; 
- sediul social: satul Glajarie, comuna Gurghiu nr. 94, judetul Mures; 
- domeniul principal de activitate; grupa CAEN 022 - exploatarea forestiera; 
- activitate principala: 0220 - exploatarea forestiera; 
- capital social: tip capital: privat autohton 100%, capital social total: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 
20.06.2013, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare; 
- fondator: Jakab Ș., asociat unic, capital social total: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 20.06.2013, total parti 
sociale: 20 a cate 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii: 100%, cota de participare la pierderi: 100%; 
- administrator: Jakab Ș., puteri conferite: conform act constitutiv; data numirii: 20.06.2013, tip durata: limitat; 50 ani; 
data expirarii mandatului: 
20.06.2063; 
- durata de functionare: limitata; durata de functionare: 99 ani; data expirare: 20.06.2112.  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3356/13.VII.2015 - Hotararea nr. 
1/28.05.2015, Adunarea generala a Mel Explor Group - S.R.L., cu sediul in satul Glajarie, com. Gurghiu nr. 94, jud. 
Mures, inregistrata la O.R.C. sub nr. J26-671-2013, CUI 31917136, in prezenta asociatilor: Jakab Ș., prin Jakab P., in 
baza Procurii Speciale nr. 1293/13.05.2015, emisa de Biroul Notarilor Publici SUS - Societate Profesionala Notariala 
asociat continuator; Sukei B., asociat cooptat a hotărât: 
Art. 1. Se majoreaza capitalul social cu 50 RON de catre Sukei B., reprezentand 5 parti sociala a cate 10 RON fiecare. 
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Art. 2. In urma majorarii capitalului social asociatii continuatori detin in total 25 parti sociale, echivalentul a 250 RON, 
valoarea unei parti sociale fiind de 10 RON, astfel: 
- Jakab Ș., 200 RON = 20 parti sociale/10 RON = 80%; 
- Sukei B., 50 RON = 5 parti sociale/10 RON = 20% 
Art. 3. Jakab Ș. se revoca din functia de administrator, numindu-se administrator Sukei B., incepand cu data prezentei 
hotarari, mandatul acestuia fiind pe 20 ani. 
Restul articolelor raman nemodificate.  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6211/28.X.2015 - Hotararea nr. 2/10.06.2015, 
Adunarea generala a Mel Explor Group -S.R.L., cu sediul in satul Glajarie, com. Gurghiu, nr. 94, jud. Mures, 
inregistrata la O.R.C. sub nr. J26/671/2013, CUI 31917136, in prezenta asociatilor: Jakab Ș., prin Jakab P., in baza 
Procurii Speciale nr. 1293/13.05.2015, emisa de Biroul Notarilor Publici SUS - Societate Profesionala Notariala, asociat 
cedent Sukei B., asociat cesionar continuator, in conformitate cu art. 202, aliniatul 1, din Legea 31/1990 privind 
societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, hotaraste: 
Art. 1. Jakab Ș., cesioneaza 20 parti sociale a cate 10 RON fiecare,in total suma de 200 RON catre Sukei B., prin plata 
contravalorii partilor sociale la valoarea lor nominala.  
Art. 2. In urma cesionarii partilor sociale, asociatul unic continuator SUKEI B. detine 25 parti sociale, echivalentul a 
250 RON, valoarea unei parti sociale fiind de 10 RON.  
Art. 3. Se schimba sediul social in satul Peris, com. Gornesti, nr. 381, jud. Mures. Restul articolelor raman 
nemodificate.  
III. Analiza situației patrimoniale  
Administratorul societății debitoare dl. Sukei B. și fostul administrator Jakab Ș. nu au răspuns solicitărilor lichidatorului 
judiciar, în sensul că nu au furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza 
documentelor depuse la dosarul cauzei nr. 406/1371/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș și a datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, contribuabilul Mel Explor Group SRL este inactiv 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, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitorului Mel Explor Group SRL a fost anulată în data de 01.02.2016, anularea fiind efectuată din oficiu, potrivit disp. 
art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare.  
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. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, administratorul Sukei B. nu a depus la organul 
fiscal situațiile financiare anuale ale societății Mel Explor Group SRL pentru perioada 2015-2018.  
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.   
Conform Adresei nr. 1076/10.03.2021 emisă de Primăria Comunei Gornești, debitorul Mel Explor Group SRL nu a 
figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale primăriei și nici în registrul agricol cu bunuri mobile sau imobile. Nu au 
fost înregistrate bunuri impozabile în vederea înstrăinării – dovada anexată raportului de activitate nr. 1372/22.04.2021. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 20805/11.03.2021 emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgu Mureș, după denumirea 
SC Mel Explor Group SRL, CUI 31917136, nu au fost identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile – dovada 
anexată raportului de activitate nr. nr. 906/19.03.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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 
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figurează cu mijloace de transport înmatriculate – dovada anexată raportului de activitate nr. 1372/22.04.2021. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Conform indicatorilor financiari publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul Mel Explor Group SRL 
prezintă următoarea situație financiară în perioada 2013-2014: 

 
Astfel, la data de 31.12.2014 debitorul Mel Explor Group SRL înregistrează în patrimoniu active imobilizate în valoare 
de 4.400 lei și active circulante în valoare de 88.995 lei, din care creanțe în valoare de 78.211 lei și disponibilități în 
conturi bancare în valoare de 10.784 lei. 
IV. Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric 

 

 
 

 
V. Analiza contului de profit și pierdere în istoric 
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare a 
societăţii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile înregistrate în scopul desfăşurării activităţii, 
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză 
contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei societăţi. Cu ajutorul lui se 
explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii legate de 
nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiu financiar. 
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Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi 
complexă a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au 
determinat apariţia stării de insolvenţă a acesteia. Contul de profit şi pierdere exprimă situaţia veniturilor totale, 
cheltuielilor totale precum şi rezultatele obţinute: 

 
Menționăm faptul că, administratorul Sukei B. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale ale societății Mel 
Explor Group SRL pentru perioada 2015-2018. 
VI. Analiza litigiilor 
VI.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
Societatea debitoare nu figurează, în prezent, cu litigii pe rolul instanțelor de judecată, în care ar avea calitatea de pârât. 
VI.2. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant 
Societatea debitoare nu figurează, în prezent, cu litigii pe rolul instanțelor de judecată, în care ar avea calitatea de 
reclamant/contestator. 
VII. Analiza notificărilor înregistrate de debitor în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
Având în vedere că administratorul dl. Sukei B. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar și nu a predat acestuia 
toate documentele aferente debitorului Mel Explor Group SRL, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica aspecte cu privire la acest subcapitol. 
VIII. Analiza obligațiilor, a nivelului de îndatorare, a surselor de finanțare: finanțare proprie sau finanțare din credite 
Menționăm faptul că, administratorul dl. Sukei B. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar de a preda toate 
documentele aferente activității economice desfășurate de Mel Explor Group SRL, astfel că lichidatorul judiciar a fost 
în imposibilitate de a analiza sursele de finanțare ale activității economice desfășurate de către debitor. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Mel Explor Group SRL publicat în BPI nr. 
10764/01.07.2020, pasivul societății debitoare Mel Explor Group SRL este în valoare totală de 197.984 lei, 
reprezentând creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov prin Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Mureș.  
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, debitorul Mel 
Explor Group SRL înregistrează următoarele obligații fiscale neachitate: 

Nr. 
crt. 

Denumire obligație bugetară Debit Majorări, penalități 
de întârziere 

Total 

1 TVA 112.055 0 112.055 

2 Impozitul pe veniturile din salarii 85 16 101 
3 Impozit pe profit 27.364 6.715 34.079 

4 Venituri din amenzi 30.000 0 30.000 

5 Dobânzi și penalități aferente TVA 0 20.745 20.745 
6 CAS angajator 380 54 434 

7 CAS asigurați 225 33 258 

8 Accidente de muncă 10 0 10 

9 Șomaj angajator 10 0 10 
10 Șomaj asigurați 10 0 10 

11 Fond garantare 5 0 5 
12 CASS angajator 110 16 126 

13 CASS asigurați 115 16 131 

14 Concedii și indemnizații 20 0 20 

Total 170.389 lei 27.595 lei 197.984 lei 

Astfel, prin manifestarea pasivității achitării datoriilor fiscale și dispunerea continuării activității societății Mel Explor 
Group SRL în interesul personal, administratorul Sukei B. și fostul administrator Jakab Ș. au cauzat acumularea de 
obligații fiscale accesorii (majorări și penalități de întârziere) în valoare de 27.595 lei. 
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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.  
Din cuprinsul Deciziei de angajare a răspunderii solidare nr. 26354/09.08.2019, se reține: „[...] - Cu ocazia consultării 
informațiilor fiscale din baza de date s-a constatat faptul că ultimul decont TVA a fost depus pentru luna mai 2015, iar 
începând cu 22.03.2016 societatea a fost declarată inacitivă de organul fiscal pentru neîndeplinirea obligațiilor 
declarative; [...] 
- societatea a făcut obiectul unei inspecții fiscale desfășurată în perioada 20.10.2018-07.11.2018 de către organele de 
inspecție fiscală, din cadrul Administrației Județene a Finanețelor Publice Mureș – Activitatea de Inspecție Fiscală care 
a întocmit Raportul de inspecție fiscală nr. F-MS 292/07.11.2018 și Decizia de impunere nr. F-MS 297/07.11.2018. 
În raportul de inspecție fiscală s-a constat faptul că în perioada 01.10.2014-31.05.2015 societatea Mel Explor Group 
SRL a dedus nejustificat cheltuieli în valoare de 171.028 lei, cheltuieli pentru care nu au fost puse la dispoziția 
organelor de control documentele financiar-contabile în baza cărora au fost înregistrate. Ca urmare, aferent cheltuielilor 
nedeductibile înregistrate de societate în perioada sus menționată, în urma controlului efectuat a fost stabilit impozitul  
pe profit în sumă totală de 27.364 lei. 
De asemenea, în perioada septembrie 2013 – mai 2015, societatea debitoare Mel Explor Group SRL a depus deconturi 
de TVA, declarând prin acestea taxa pe valoare adăugată de dedus în valoare totală de 124.283 lei. 
Urmare demersurilor întreprinse cu ocazia inspecției parțiale efectuate, societatea nu a pus la dispoziția organelor de 
control documentele financiar contabile în baza cărora a fost înregistrată taxa pe valoare adăugată dedusă în sumă totală 
de 124.283 lei, fapt pentru care, a fost stabilit efectul fiscal la data de 31.05.2015, ultimul decont de TVA depus de 
societate fiind cel aferent lunii mai 2015, constând în taxa pe valoare adăugată suplimentară de plată în sumă de 
108.812 lei. 
[...] d) valoarea însumată a creanțelor de natură comercială, [...] pe care debitorul persoana juridică le avea de recuperat 
era de 63.567 lei [la data de 31.12.2014]. Aceste creanțe sunt evidențiate în soldul contului 4111 Clienti interni în 
valoare de 5.000 lei și în soldul contului 461 Debitori diveriși în valoare de 52.500 lei; 
e) valoarea însumată a disponibilităților bănești urmăribile, așa cum rezultă din fișierul conturilor bancare, sau casa în 
lei și valută este de 10.783 lei. 
[...] La data prezentei, debitoarea Mel Explor Group SRL [...] înregistrează obligații fiscale restante în sumă de 197.984 
lei, obligații compuse din 140.389 lei debit, la care se adaugă majorări și penalități de întârziere ca urmare a neachitării 
acestora la scadență în sumă de 27.595 lei și amenzi în cuantum de 30.000 lei”. 
Prin Decizia de angajare a răspunderii solidare nr. 26354/09.08.2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Mureș a decis angajarea răspunderii solidare a numitului Sukei B. [...] pentru debitoarea Mel Explor Group SRL în 
vederea realizării în tot, a creanțelor fiscale în valoare de 197.984 lei. 
Având în vedere caracterul de solidaritate a răspunderii, alătură de Sukei B., pentru obligațiile fiscale ale debitorului 
Mel Explor Group SRL răspunde în solidar și fostul adminsitrator Jakab Ș., care a fost asociat unic și administrator în 
baza rezoluției O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mureș din data de 20.06.2013 până la data de 10.06.2015, în vederea 
realizării, în tot a creanțelor fiscale în valoare de 197.984 lei, conform Decizia de angajare a răspunderii solidare nr. 
26352/09.08.2019.  
Menționăm faptul că urmare întocmirii Raportului de inspecție fiscală nr. F-MS 292/07.11.2018, a fost emisă Decizia 
de impunere nr. F-MS 297/07.11.2018 prin care au fost stabilite obligații fiscale de plată în valoare de 27.364 lei – 
impozit pe profit și taxa pe valoare adăugată de plată în valoare de 108.812 lei.  
IX. Concluzii 
IX.1. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
- dispunerea continuării în interes personal de către administratorul Sukei B. și fostul administrator Jakab Ș. a activității 
economice a debitorului Mel Explor Group SRL, care ducea în mod vădit la starea de insolvență; 
- manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, neachitate în 
termenele legale, în sumă totală de 197.984 lei; 
- neținerea de către administratorul Sukei B. a contabilității societății Mel Explor Group SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Sukei B. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a debitorilor 
societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel 
în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
- nepredarea de administratorul Sukei B. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au putut fi identificate activele 
existente în patrimoniul societății; 
- neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru 
care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a 
pragului de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune 
credinţe a administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; 
- omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
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Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor concluzii în măsura în care vom identifica 
informaţii noi pe parcusul desfăşurării procedurii de insolvență. 
IX.2. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 
Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de către societatea debitoare în cadrul termenului de 2 ani anteriori 
deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 6 
luni anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că până la data prezentei, documentele contabile nu au fost puse la 
dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, lichidatorul judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru 
care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
IX.3. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei este 
reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere 
şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
-  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane: Activitatea de 
folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul propriu sau în cel al unei alte persoane, fizice sau 
juridice, presupune savârşirea acelor fapte ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor băneşti ale 
societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv în interes propriu sau în interesul unei terţe 
persoane. Spre exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite, următoarele: încheierea unui contract de închiriere 
referitor la un bun al persoanei juridice cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei, fără să existe pentru acest fapt 
motive justificative; încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei; plata unor 
dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul 
pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase; utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal; 
existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile; nerespectarea destinaţiei creditelor bancare 
contractate de către societate; modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a cheltuielilor 
privind mijloacele de transport, telefoanele mobile, deplasările în străinătate, cheltuielile de protocol, etc.  
Faţă de situaţia enunţată, apreciem că, administratorul social al debitoarei dl. Sukei B. și fostul administrator Jakab Ș. 
prejudiciază creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, prin faptul că nu colaborează cu 
lichidatorul judiciar în vederea inventarierii și valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul 
debitorului Mel Explor Group SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  
Menționăm faptul că, la data de 31.12.2014 debitorul Mel Explor Group SRL înregistrează în patrimoniu active 
imobilizate în valoare de 4.400 lei și active circulante în valoare de 88.995 lei, din care creanțe în valoare de 78.211 lei 
și disponibilități în conturi bancare în valoare de 10.784 lei. 
Având în vedere faptul că, în data de 28.05.2015 a avut loc schimbarea administratorului societății, respectiv 
nedepunerea la organul fiscal a situațiilor financiare anuale pentru perioada 2015-2018, apreciem că activele anterior 
menționate în valoare totală de 93.395 lei au fost sustrase de către fostul administrator Jakab Ș. și administratorul Sukei 
B. în interesele personale ale acestora. 
-  au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice: Prin efectuarea unor acte în interes 
personal sub acoperirea persoanei juridice se înţelege efectuarea acelor fapte ilicite prin care patrimoniul societăţii este 
folosit în scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul societăţii. Intră în această categorie de fapte 
următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către unul dintre membrii organelor de conducere şi/sau de către alte 
persoane, în folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii sau efectuarea unor acte de comerț în interes 
propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  
Lichidatorul  judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate. 
- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi: Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la 
starea de insolvenţă, se înţelege acel ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere 
financiar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit de membrii organelor de conducere, cu 
scopul de a obţine câştiguri personale. Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre 
membrii organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste 
persoane, în care prestaţia acesteia din urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana 
responsabilă este membru al organelor de conducere.  
Se poate susţine că administratorul dl. Sukei B. și fostul administrator JAKAB Ș. au dispus în interes personal 
continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, aceștia manifestând pasivitate 
în achitarea datoriilor societății. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Mel Explor Group SRL publicat în BPI nr. 
10764/01.07.2020, pasivul societății debitoare Mel Explor Group SRL este în valoare totală de 197.984 lei, 
reprezentând creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov prin Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Mureș. 
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Menționăm faptul că, procedura simplificată de insolvență a debitorului Mel Explor Group SRL a fost deschisă la 
cererea creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, ci nu la cererea debitorului prin 
administratorul dl. Sukei B.. 
 Având în vedere aspectele menționate în cuprinsului prezentului raport, se poate constata faptul că, dispunerea 
continuării activității societății debitoare Mel Explor Group SRL care ducea în mod vădit la încetarea de plăți, de către 
administratorul Sukei B. și fostul administrator Jakab Ș. în interesul personal, a cauzat apariția stării de insolvență și 
prejudicierea creditorului bugetar. 
Starea de „insolvență iminentă” este definită de disp. art. 5 pct. 29 lit. b) din Legea nr. 85/2014: „insolvența este acea 
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel: […] b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va 
putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței;”. 
Textul de lege enunțat anterior condiţionează starea de insolvenţă decât de lipsa disponibilităţilor băneşti, 
insolvabilitatea debitorului fiind lipsită de importanță juridică. 
Astfel, indiferent dacă există sau nu bunuri mobile sau imobile în averea debitorului, în ipoteza în care se dovedeşte că, 
la scadenţă, debitorul nu dispune sau nu va dispune de disponibilități bănești în vederea achitării datoriilor către 
creditori, vor fi îndeplinite condițiile instituite de Legea nr. 85/2014 în vederea deschiderii procedurii de insolvență 
împotriva societății debitoare.   
În aceste condiții, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
Sukei B. și fostului administrator Jakab Ș. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea: Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile sau neţinerea 
contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă 
reglementările imperative ale Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau simple 
delicte civile. Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, crează o prezumţie relativă a neţinerii 
contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare 
de plăţi. De regulă, se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 
situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor, procesele verbale de control ale 
organelor fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  
Având în vedere următoarele prevederi: 
- Art. 73 din Legea 31/1990 modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede „obligaţia administratorului societar de a ţine 
registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” precum 
şi „stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impune”. 
- În accepţiunea Legii 31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 20 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, care 
prevede că principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal, registrul inventar și 
registrul cartea mare. 
- Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 „Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la 
societăţiile comerciale revin administratorului”. 
- Conform art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991:  
„(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care 
stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 
- De asemenea, conform art. 9 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, documentele oficiale de prezentare a 
activității economico-financiare sunt „situațiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile 
și care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile 
legii, referitoare la activitatea desfășurată.”, 
se poate concluziona faptul că prin neținerea contabilității societății în conformitate cu normele legale, administratorul 
Sukei B. a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului Mel Explor Group SRL.  
Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 privind organizarea contabilităţii „(1) Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 
Conform disp. art. 82 din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar […] toate informatiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea și 
averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare. 
(2) Pentru nepunerea la dispoziția administratorului judiciar/lichidatorului judiciar a informațiilor și documentelor de 
către persoanele responsabile, judecatorul-sindic va face aplicarea amenzii prevăzute la art. 60 alin. (2), în mod 
corespunzător.” 
Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul 
statutar) ce „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 
în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând 
posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperii prejudiciului cauzat creditorilor de bună-
credinţă. 
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Astfel, prin neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, respectiv prin nepredarea documentelor financiar-contabile 
ale debitorului SC Mel Explor Group SRL, administratorul Sukei B. a cauzat pierderea de informaţii contabile, 
respectiv imposibilitatea identificării bunurilor, fondurilor băneşti şi creanţelor existe în averea debitoarei, respectiv au 
prejudiciat astfel în mod vădit creditorii prin diminuarea patrimoniului debitoarei. 
Prejudiciul cauzat de administratorul Sukei B. constă în pasivul înscris în tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului Mel Explor Group SRL, în sumă totală de 197.984 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Sukei B. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia: Prin faptele 
de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice vom înțelege acele fapte ilicite de natură contabilă 
prin care o parte a activului sau anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinația lor normală ori 
sunt ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin care se realizează dispariția unor acte contabile 
justificative, falsificarea unor acte contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului intrat în 
patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice fapte ilicite de natură contabilă prin 
care se mărește în mod fictiv pasivul patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte ilicite: 
falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligații inexistente sau păstrarea unor datorii deja plătite. Cu 
ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, de regulă se verifică: inventarul realizat la preluarea administrării 
societății/la desemnare, comparativ cu evidența contabilă a mijloacelor fixe, stocurilor etc., vânzările/casările de 
mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat, având în vedere că nu 
dispunem de documentele contabile până în prezent. 
- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi: Prin 
faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării 
de plăți, se înțelege săvârșirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amânării 
declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății conduse de aceștia este în mod vădit 
disproporționat de mare față de cea oferită în schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite orice 
împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobânda mult mai ridicată 
decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență verifică: ratele 
dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; respectarea normelor bancare de 
creditare/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  
Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, având în vedere că nu dispune 
de documentele contabile. 
- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna 
celorlalţi creditori: Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii organelor de 
conducere, în luna precedentă ajungerii debitoarei în stare de insolvență, plătind sau dispunând plata cu preferință a unui 
creditor, au creat în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, 
practicianul în insolvență verifică: dacă plățile din luna anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condiție 
esențială pentru menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori comparativ cu graficul 
scadențelor/clauzele contractuale/etc.  
Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident având în vedere nepredarea documentelor contabile 
lichidatorului judiciar. 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom 
ezita în informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale la care avem dreptul. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


