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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 847 Din data de 13.03.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1607/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; judecător-sindic: Carmen 
Stancu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Editura Viața Arădeană SRL, cod de identificare fiscală: 17177571; Sediul social: Arad, Piața Avram 
Iancu, nr. 12, et. 2, ap. 14, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/191/2005. 
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 Editura Viața Arădeană 
SRL, conform Sentinței civile nr. 826 din data de 15.10.2019 pronunțată în dosarul nr. 1607/108/2019 de către 
Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Editura Viața Arădeană SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL  
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Editura Viața Arădeană SRL 

Număr dosar 1607/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Editura Viața Arădeană SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Editura Viața Arădeană SRL nr. 502/13.02.2020, pentru termenul din data de 18.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 3124/14.02.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-activitate-SC-Editura-Via%C8%9Ba-Ar%C4%83dean%C4%83-
SRL-termen-18.02.2020.pdf 
2. Referitor la situația financiară a debitoarei. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la 
data de 31.12.2013 societatea debitoare înregistrează următoarele active: 

Denumire indicatori 31.12.2013 
Total active imobilizate 0 lei 
Total active circulante, din care: 9.194 lei 
- stocuri 0 lei 
- creanţe 9.143 lei 
- casa şi conturi la bănci 51 lei 

Prin adresa nr. 577866/23.10.2019, Primăria Municipiului Arad a comunicat următoarele: 
- societatea nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile și/sau imobile;  
- există posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deținute în proprietate, administrare, folosință sau concesiune de la o 
autoritate publică, în leasing, precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu. 
Conform adresei nr. 120369/08.11.2019 comunicată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, nu au 
fost identificate înregistrări în evidențele informatice ale Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad referitoare 
la bunuri imobile ale SC Editura Viața Arădeană SRL.  
Conform adresei nr. 26815/11.11.2019 comunicată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor Arad, SC Editura Viața Arădeană SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate la județul 
Arad. 
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a procedat la întocmirea și înaintarea cererii 
de antrenare a răspunderii administratorului social Bodea S. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 
85/2014 Tribunalului Arad, fiind constituit dosarul asociat nr. 1607/108/2019/a1, având primul termen de judecată 
stabilit în data de 18.02.2020. 
La termenul de judecată din data de 18.02.2020, pârâtul Bodea S. a susținut că actele contabile ale debitorului SC 
Editura Viața Arădeană SRL sunt reţinute în totalitate la Poliţia Arad şi de aceea nu le-a putut prezenta reclamantului şi 
a solicitat acordarea unui termen pentru soluţionarea dosarului penal nr. 2099/108/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului 
Arad, Secția Penală. 
Astfel, prin Încheierea de ședință din data de 18.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 1607/108/2019/a1, judecătorul-sindic 
a amânat judecarea cauzei la data de 12.05.2020, pentru soluționarea dosarului penal nr. 2099/108/2019/a1 aflat pe rolul 
Tribunalului Arad, Secția Penală.  
Prin Încheierea penală nr. 62 din data de 03.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 2099/108/2019/a1, aflat pe rolul 
Tribunalului Arad, Secția Penală, s-a dispus: 
„În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 334/P/2013 al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. 
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Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpații […] Bodea S., pentru săvârșirea infracțiuniiprevăzută de art. 26 
Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 
241/2005 și cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior și art. 5 Cod penal […]”  
4. Referitor la dispozițiile judecătorului-sindic din cadrul Încheierii de ședință din data de 18.02.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 1607/108/2019 
Administratorul judiciar a respectat dispozițiile judecătorului-sindic din cadrul Încheierii de ședință din data de 
18.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 1607/108/2019, respectiv a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Editura Viața Arădeană SRL în data de 23.03.2020, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Exprimarea unei opinii cu privire la închiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC Editura Viața 
Arădeană SRL în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, conform dispozițiilor judecătorului-sindic din cadrul Încheierii 
de ședință din data de 18.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 1607/108/2019.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.03.2020 a fost trimis spre publicare în BPI și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventă.ro la secțiunea Dosare – Editura Viața Arădeană SRL. 
Raportul de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.03.2020 a fost depus la 
dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul administratorului judiciar la secțiunea Dosare – Editura 
Viața Arădeană SRL. 
5. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței sunt în cuantum 
de 156,60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00050148 17.10.2019 21.90 lei 
comunicare notificate privind deschiderea procedurii generale a 

insolvenței către debitor și asociați 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00050928 22.10.2019 29.20 lei comunicare notificare către creditori 

3 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 14423 23.10.2019 55.98 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 23.10.2019 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00051431 24.10.2019 14.60 lei 
comunicare adrese către OCPI Arad și Serviciul Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din 
cadrul Instituției Prefectului Arad 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00053148 04.11.2019 7.30 lei comunicare notificare către A.J.F.P. Arad  
6 C.N. Poșta Română SA DIV00053150 04.11.2019 7.30 lei comunicare notificare către debitor 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00014344 21.11.2019 7.52 lei comunicare somație către administrator Bodea S. 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00013276 17.12.2019 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorului 

social la Tribunalul Arad 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
156.60 lei 

 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
soluționării dosarului asociat nr. 1607/108/2019/a1, având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social 
Bodea S. în temeiul art. art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor administratorului 
judiciar în conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


