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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1692 Din data de 11.06.2020 
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. 847/13.03.2020, pentru termenul din data de 31.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 5170/16.03.2020 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 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. 
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 […]”  
Împotriva Încheierii penale nr. 62 din data de 03.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 2099/108/2019/a1, Colceriu AL. M., 
Morar N. M., Neamu N. M. N., Morar N. M., SC Milan Bet M&M SRL, SC Morar Pază Şi Protecţie SRL, în calitate de 
inculpați au formulat contestație, fiind stabilit primul termen de judecată în data de 25.06.2020.  
La termenul de judecată din data de 12.05.2020 din cadul dosarului nr. 1607/108/2019/a1, cauza a fost suspendată de 
drept în baza Decretului nr. 240/2020 privind starea de urgenţă. Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 
28.07.2020. 
Conform dispozițiilor judecătorului-sindic din cadrul Încheierii de ședință din data de 18.02.2020, administratorul 
judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor în data de 23.03.2020, ora 12:00, la sediul procesual al 
administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, 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 publicat în BPI nr. 5169/16.03.2020 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Editura-Via%C8%9Ba-
Ar%C4%83dean%C4%83-SRL-din-data-de-23.03.2020.pdf  
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Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Editura Viața 
Arădeană SRL din data de 23.03.2020, ora 12:00, nr. 843/12.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
5175/16.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-
Editura-Via%C8%9Ba-Ar%C4%83dean%C4%83-SRL-din-23.03.2020.pdf  
Conform Proces – verbal nr. 937/23.03.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Editura Viața Arădeană 
SRL din data de 23.03.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 88,479% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Editura Viața Arădeană SRL nr. 2267/30.12.2019 publicat în BPI nr. 24650/31.12.2019 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu a aprobat închiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei, și a apreciat oportună fomularea de 
către administratorul judiciar a cererii de suspendare a procedurii insolvenței, precum și a cererii de antrenare a 
răspunderii, până la soluționarea dosarului penal nr. 2099/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția Penală. 
Procesul – verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 937/23.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 5629/24.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Editura-Via%C8%9Ba-
Ar%C4%83dean%C4%83-SRL-din-data-de-23.03.2020.pdf  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Editura Viața Arădeană SRL din data de 
23.03.2020, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei cererea de suspendare prin intermediul căreia a solicitat 
Onoratei Instanţe să dispună suspendarea prezentei cauze, având ca obiect procedura generală de insolvență deschisă 
împotriva debitorului SC Editura Viața Arădeană SRL, până la soluționarea dosarului penal nr. 2099/108/2019 aflat pe 
rolul Tribunalului Arad, Secția Penală, în care debitorul SC Editura Viaţa Arădeană SRL are calitatea de parte 
responsabilă civilmente, iar administratorul social al debitoarei Bodea S. are calitatea de pârât. 
De asemenea, având în vedere și hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Editura Viața Arădeană 
SRL din data de 23.03.2020, administratorul judiciar a depus la dosarul nr. 1607/108/2019/a1 cererea de suspendare 
prin intermediul căreia a solicitat Onoratei Instanţe să dispună suspendarea prezentei cauze, având ca obiect cererea de 
antrenare a răspunderii administratorului Bodea S. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014, până la 
soluționarea dosarului penal nr. 2099/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția Penală, în care debitorul SC 
Editura Viaţa Arădeană SRL are calitatea de parte responsabilă civilmente, iar administratorul social al debitoarei 
Bodea S. are calitatea de pârât. 
3. 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 

 
4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Editura Viața Arădeană SRL din data de 
23.03.2020, solicităm, în mod respectuos, Onoratei Instanţe să dispună suspendarea prezentei cauze, având ca obiect 
procedura generală de insolvență deschisă împotriva debitorului SC Editura Viața Arădeană SRL, până la soluționarea 
dosarului penal nr. 2099/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția Penală, în care debitorul SC Editura Viaţa 
Arădeană SRL are calitatea de parte responsabilă civilmente, iar administratorul social al debitoarei Bodea S. are 
calitatea de pârât. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


