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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 775 Data emiterii: 22.02.2022 
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: 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 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 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 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: 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 Mel Explor Group SRL nr. 150/12.01.2022 
pentru termenul de judecată din data de 21.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 789/17.01.2022 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-fond-21.01.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014 
Prin Rezoluția administrativă din data de 21.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 406/1371/2019, judecătorul-sindic a 
dispus: „Lichidatorul judiciar a prezentat regulamentar raportul de activitate lunară şi a înfățișat dovada de publicare în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pe de altă parte, a omis să întocmească raportul circumscris dispoziţiunilor art.160 
din Legea nr.85/2014. Măsuri dispuse în urma verificării administrative circumscrise dispoziţiunilor art.59 alin.3 din 
Legea nr. 85/2014. Judecătorul sindic stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a remedia deficienţele 
constatate.” 
Lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a întocmi raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe în conformitate cu dispozițiile art. 160 din Legea nr. 85/2014, întrucât în cadrul procedurii 
simplificate de insolvență a debitorului Mel Explor Group SRL nu au fost încasate fonduri din lichidarea bunurilor 
și/sau încasate creanțe. 
3. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere aspectele identificate de lichidatorul judiciar urmare analizării documentelor depuse la dosarul cauzei - 
Cererea de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, precum și a celor 
solicitate direct către creditorul bugetar - Raportul de inspecție fiscală nr. F-MS 292/07.11.2018 și Decizia de impunere 
nr. F-MS 297/07.11.2018, Deciziile de angajare a răspunderii solidare nr. 26352/09.08.2019 și nr. 26354/09.08.2019, în 
temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la întocmirea 
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 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 3381/09.09.2021. 
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, nr. 3381/09.09.2021, a fost depus la dosarul 
cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 3382/09.09.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro, respectiv o copie a acestuia a fost comunicată conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea 
nr. 85/2014, către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș.  
Conform adresei nr. 39639/PTMMS/13.09.2021 emisă de Penitenciarul Târgu Mureș, administratorul dl. Sukei B. se 
află în prezent încarcerat în Penitenciarul Târgu Mureș, fiind condamnat la pedeapsa închisorii de 3 ani, 335 zile 
închisoare conform S.P. nr. 2812/04.12.2020 a Judecătoriei București Sector 5, în dosar nr. 22002/302/2020. 
Lichidatorul judiciar a înaintat Cererea de chemare în judecată a administratorului Sukei B. și fostului administrator 
Jakab Ș. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Specializat Mureș. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 406/1371/2019/a3, având stabilit primul termen de judecată în data de 17.12.2021. 
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La termenul de judecată din data de 17.12.2021, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 21.01.2022 în 
vederea administrării probei cu interogatoriul pârâților. 
Prin Încheierea de ședință din data de 21.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 406/1371/2019/a3, judecătorul-sindic a 
dispus: „Încuviințează proba cu interogatoriile pârâţilor, domnii Jakab Ş. şi Sukei B.. Ca modalitate concretă de 
administrare a probei cu interogatoriul pârâtului, dl. Sukei B., aceasta se va face potrivit dispoziţiunilor art.357 alin.1 
Cod de procedură civilă (2010)-rep., adică prin mijlocirea unui judecător delegat. 
În ceea ce priveşte administrarea probei cu interogatoriul pârâtului, dl. Jakab Ş., acesta se va realiza în condiţiile de 
drept comun prevăzute de dispoziţiunile art.352 Cod de procedură civilă (2010)-rep., adică prin informare 
personalizată-adresă/citaţie, atât cu privire la obligaţia prezentării „personal la interogatoriu”, cât şi a instrucţiunilor 
derivate din dispoziţiunile art. 358 Cod de procedură civilă (2010)-rep.privitoare la absenţa motivată temeinic, precum 
şi la neîndeplinirea obligaţiei personale de prezentare personală într-o manieră nejustificată, sub sancţiunea procesuală 
acolo prevăzută, respectiv posibilitatea ca judecătorul sindic să socotească împrejurările derivate din chestionar ca o 
mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă scrisă în favoarea reclamantului lichidator judiciar. În vederea 
administrării probei cu interogatoriului pârâtului, dl. Sukei B., se impune cu necesitatea luarea unor măsuri procesuale 
preparatorii, printre care:  
-sesizarea judecătorului delegat la Penitenciarul Tîrgu-Mureş;  
-transmiterea către domnia sa a dosarului asociat nr.406/1371/2019/a3 constituit în considerarea cererii judiciare 
speciale pendinte, arătând judecătorului delegat disponibilitatea satisfacerii oricăror cerinţe suplimentare care s-ar ivi, 
preferabil prin mijloace de comunicare rapidă (telefon, fax, e-mail).  
Stabileşte un nou termen în continuarea cercetării judecătoreşti la data de 25.02.2022, ora 10:00, sala 26 a Tribunalului 
Specializat Mureș, pentru când lichidatorul judiciar are termen în cunoştinţă.  
Dispune reluarea procedurii de citare cu cei doi pârâţi potrivit dispoziţiunilor Codului de procedură civilă (2010)-rep. 
Dispune reluarea procedurii de citare a părţilor procedurii prin Buletinul procedurilor de insolvenţă”. 
4. 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 41,70 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  

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008823 04.10.2021 14.60 lei 

comunicare cerere de chemare în judecată către Tribunalul 
Specializat Mureș 

 Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor de procedură 

41,70 lei  

5. 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 – 20.02.2022 este în valoare totală de 5.337,15 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 299 lei (exclusiv TVA) * 15 luni, neachitat până la data întocmirii prezentului raport de 
activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea soluționării 
dosarului nr. 406/1371/2019/a3 având ca obiect cererea de chemare în judecată a administratorului Sukei B. și fostului 
administrator Jakab Ș. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului 
Specializat Mureș, respectiv 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.  


