
1 

 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 906 Data emiterii: 18.03.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2857/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 

– 12:30. 

3.1. Debitor: SC Frigodore Serv SRL, cod de identificare fiscală: 39807651; Sediul social: loc. Arad, str. Călărașilor nr. 

20, judet Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1382/2018. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Frigodore Serv SRL, 

conform Sentinţei nr. 120/2019 din 27.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 2857/108/2019 de către Tribunalul Arad, 

Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport întocmit în condiţiile art. 59  alin. 

(1) din Legea 85/2014 privind debitorul SC Frigodore Serv SRL în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport întocmit în condiţiile art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul SC Frigodore Serv SRL 

Număr dosar 2857/108/2019; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Frigodore Serv SRL. 

1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1), (2) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Arad în data de 19.12.2019, creditorul SC IT AIR PRINT SRL cu sediul 

social în localitatea Călan, strada Unirii, bloc 4, ap. 7, jud. Hunedoara, tel/fax 0741/029.029, e-mail: office@air-mag.ro, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Hunedoara sub nr. J20/44/2011, avand CUI RO27916027, reprezentată 

legal de administrator Roman I. A., a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva 

debitorului SC Frigodore Serv SRL cu sediul în loc. Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J02/1382/2018, CUI 39807651, în vederea recuperării creanței în sumă totală de 50.605,63 lei, 

reprezentând debit restant, provenind din următoarele facturi fiscale emise de subscrisa către SC FRIGODORE SERV 

SRL: 

Nr. Factura Data Data scadentă Valoare factura Sumă neachitată 

1 ITAIR0001728 04.09.2019 04.09.2019 2.162,16 2.162,16 

2 ITAIR0001700 22.08.2019 22.08.2019 2.020,19 2.020,19 

3 ITAIR0001699 22.08.2019 22.08.2019 4.040,40 4.040,40 

4 ITAIR0001698 22.08.2019 22.08.2019 7.381,92 7.381,92 

5 ITAIR0001697 22.08.2019 22.08.2019 4.040,40 4.040,40 

6 ITAIR0001650 30.07.2019 13.08.2019 12.042,24 8.995,92 

7 ITAIR0001649 30.07.2019 13.08.2019 13.766,76 13.766,76 

8 ITAIR0001628 17.07.2019 31.07.2019 3.010,56 3.010,56 

9 ITAIR0001627 17.07.2019 31.07.2019 3.010,56 3.010,56 

10 ITAIR0001625 16.07.2019 16.07.2019 5.030,76 2.176,76 

       56.505,95 50.605,63 

Prin Sentința civilă nr. 120 din data de 27.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2857/108/2019, este 

admisă cererea formulată de creditorul SC IT AIR PRINT SRL, împotriva debitorului SC Frigodore Serv SRL cu sediul 

în loc. Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/1382/2018, CUI 

39807651. 

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința civilă nr. 120 din data de 27.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad au fost fixate următoarele termene: 

-Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 09.04.2020; 

-Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 

29.04.2020; 

-Termenul limită pentru soluționarea eventualelor contestații și definitivarea tabelului de creanțe la data de 28.05.2020; 

-Fixează prima adunare generală a creditorilor la data de 04.05.2020 ora 14.00 la sediul debitorului; 

-Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 la data de 6.04.2020; 

-Termenul de judecată în cauză pentru data de 14.05.2020. 

2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  
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Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 

şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

- a comunicat debitorului SC Frigodore Serv SRL notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 

794/09.03.2020; 

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Frigodore Serv SRL nr. 

793/09.03.2020 către asociatul unic Popa I. D.;  

Au fost notificați următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului, prin poștă, 

cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. Destinatar 

1 Notificare deschidere procedura simplificata de insolventa catre Primaria ARAD + Adresa Primaria ARAD 

2 Notificare deschidere procedura simplificata de insolventa catre Direcţia Regională Vamală ARAD 

3 Notificare deschidere procedura simplificata de insolventa catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  

4 Notificare deschidere procedura simplificata de insolventa catre Administrația Județeană a Finanțelor Publice ARAD 

5 
Notificare deschidere procedura simplificata de insolventa catre Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a 

vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul ARAD 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Frigodore Serv SRL a fost 

publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4290 din 03.03.2020, precum şi în cotidianul Național din data de 

03.03.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe site-ul 

administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-deschidere-

procedura-generala-a-insolventei-impotriva-debitorului-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf.   

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Arad notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenței nr. 785/09.03.2020 prin 

intermediul poștei electronice, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 

De asemenea, conform dispozițiilor Sentințe civile nr. 120 din data de 27.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în 

dosarul nr. 2857/108/2019, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență împotriva debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 794/09.03.2020 către următoarele bănci: First 

Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania 

SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa 

Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista 

Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; 

Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. 

3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 

Administratorul judiciar a notificat debitorul, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 

101 din Legea nr. 85/2014 în data de 15.04.2020, ora 11:00. 

4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 

Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 120 din 

data de 27.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, 

administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților SC Frigodore Serv SRL în data de 

10.03.2020, ora 09:00, la sediul social al administratorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş, în vederea desemnării administratorului special al societății Frigodore Serv SRL.  

Conform Procesului-verbal nr. 806/10.03.2020 al Adunării Generale a Asociaților SC Frigodore Serv SRL, Adunarea 

Generală a Asociaților SC FRIGODORE SERV SRL, cu un procent de 100% din cei prezenți,  a adoptat următoarea 

hotărâre: 

(1). Cu votul unanim a fost desemnat în calitate de administrator special pe dl POPA I. D.. 

5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 

În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raport întocmit 

în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind 

debitorul SC Frigodore Serv SRL.  

Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5123/16.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-

Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf  

Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 

şi de insolvenţă privind debitorul SC Frigodore Serv SRL se rețin următoarele: 

- că debitorul şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 

reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 

- debitorul SC FRIGODORE SERV SRL NU se încadrează în niciunul din criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 

-debitorul SC  FRIGODORE SERV SRL deține bunuri mobile în patrimoniul său; 

-administratorul societar al debitorului SC FRIGODORE SERV SRL poate fi găsit; 

-Sediul social/profesional al societăţii există. 

Astfel, administratorul judiciar, pe baza documentelor prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014, va proceda la 

examinarea activităţii societăţii pentru a putea arăta, în condiţiile art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (2) şi (3) din 
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Legea nr. 85/2014, dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii societăţii debitoare şi pentru a 

putea recomanda redresarea activităţii în baza unui plan de reorganizare.  

6. Referitor la situația financiară a debitoarei 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018 societatea debitoare prezintă 

următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 

Total active imobilizate 0 lei 

Total active circulante, din care: 109.657 lei 

- stocuri 0 lei 

- creanţe 1.509 lei 

- casa şi conturi la bănci 108.148 lei 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL ACTIV 109.657 lei 

Total capitaluri proprii 54.089 lei 

Total datorii 55.568 lei 

Venituri înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL PASIV 109.657 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2018 debitoarea a 

înregistrat venituri în cuantum de 94.293 lei și cheltuieli în cuantum de 37.575 lei, înregistrând un profit brut de 56.718 

lei, respectiv un profit net în sumă de 53.889 lei. 

Astfel, administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire adresa nr. 792/09.03.2020 și notificarea 

nr. 787/09.03.2020 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Arad, să comunice subscrisei dacă societatea Frigodore 

Serv SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Arad cu bunuri impozabile. 

Până la data prezentului raport Primăria Arad nu a transmis încă răspuns.  

Subscrisa a transmis a transmis adresa nr. 786/09.03.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, prin 

care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Arad cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale 

documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de funciară.  

Până la data prezentului raport OCPI Arad nu a transmis încă răspuns. 

9. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în  cuantum 

de 75,50 lei, astfel:  

- Factură fiscală nr. 3070 din 17.03.2020 – 35,50 lei – Transmitere notificări deschidere procedură generală; 

- Furnizare informații ORC – 2 buc*20 lei = 40,00 lei. 

10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 

efectuării inventarierii bunurilor existente în patrimoniul debitoarei și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar 

prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

 


