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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1945 Data emiterii: 01.07.2020 

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. 59 alin. (1) 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. 59 din Legea nr. 85/2014 

Raportul lunar 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 FRIGODORE SERV SRL nr. 1497/25.05.2020 a 

fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 8083/26.05.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf. 

2. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate și cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

Onorariul administratorului judiciar aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor în 04.05.2020, conform procesului 

verbal nr. 1325, este în cuantum de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru perioada de observație a debitorului SC Frigodore 

Serv SRL, în cazul onorariului fix și un procent de 5% din sumele recuperate, în cazul onorariului de succes (exclusiv 

TVA). 

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; 

- Factură fiscală nr. 3693 din 15.04.2020 – 7,10 lei – Transmitere notificări deschidere procedură generală. 

3. Referitor la disp art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului preliminar actualizat de creanţelor întocmit împotriva averii 

debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 1495/25.05.2020, fiind depus la dosarul cauzei și transmis spre publicare în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă prin intermediul cererii nr. 1496/25.05.2020.  

4. Referitor la disp art. 112 din Legea nr. 85/2014 

Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului preliminar actualizat de creanţelor nr. 1495/25.05.2020 nu s-

au formulat contestații. 

În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei 

Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 1524/27.05.2020, tabelul 

definitiv fiind publicat în BPI nr. 8361 din 28.05.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-

debitorului-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf. 

5. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 

În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind 

cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvenţa a debitorului SC FRIGODORE SERV SRL. Acest 

raport a fost depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-

Frigodore-Serv-SRL.pdf 

Anunțul privind întocmirea raportului în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 și depunerea acestuia la grefa 

Tribunalului Arad, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 6145/06.04.2020(Anexa 2) 

La capitolul “Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului  SC FRIGODORE SERV SRL” se rețin următoarele “ 

deşi debitorul SC FRIGODORE SERV SRL se confruntă cu o situaţie financiară dificilă, acesta poate fi supus unui 

plan de reorganizare cu şanse de reuşită, prin măsuri rapide şi eficiente de restructurare a activităţii, măsuri aplicabile 

atât în perioada de observaţie cât şi pe parcursul implementării planului de reorganizare a activităţii societăţii. 
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În temeiul art. 97 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 – privind procedurile de prevenire a  insolvenței și de insolvență 

administratorul judiciar recomandă ca planul de reorganizare să fie propus de debitor şi îşi manifestă intenţia să 

colaboreze la întocmirea acestui plan în termenul prevăzut de dispoziţiile legale.” 

6. Referitor la disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014 

Atribuțiile îndeplinite  ale  administratorului judiciar, până la data prezentului raport: 

a)  examinarea situației economice a debitorului și a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74, după caz, 

și întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de 

observație în cadrul procedurii generale și supunerea acelui raport aprobării judecătorului-sindic, într-un termen stabilit 

de acesta, dar care nu va putea depăși 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar - Administratorul judiciar a 

întocmit Raportul de activitate 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, fiind 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/20120/03/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Frigodore-

Serv-SRL.pdf; 

b) examinarea activității debitorului și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 

apariția stării de insolvență, cu menționarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-

ar fi imputabilă și cu privire la existența premiselor angajării răspunderii acestora, în condițiile prevederilor art. 169-

173, precum și asupra posibilității reale de reorganizare a activității debitorului ori a motivelor care nu permit 

reorganizarea și depunerea la dosarul cauzei, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăși 

40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar - Administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi 

împrejurările care au dus la apariția stării de insolvenţa a debitorului SC FRIGODORE SERV SRL, fiind depus la 

dosarul cauzei și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Frigodore-Serv-

SRL.pdf. Anunțul privind întocmirea raportului în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 și depunerea acestuia la grefa 

Tribunalului Arad, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 6145/06.04.2020; 

c) întocmirea actelor prevăzute la art. 67 alin. (1), în cazul în care debitorul nu și-a îndeplinit obligația respectivă 

înăuntrul termenelor legale, precum și verificarea, corectarea și completarea informațiilor cuprinse în actele respective, 

când acestea au fost prezentate de debitor – Atribuțiune îndeplinită; 

d) elaborarea planului de reorganizare a activității debitorului, în funcție de cuprinsul raportului prevăzut la lit. a) – 

Administratorul special nu a depus în termenul legal un plan de reorganizare a activității debitorului SC Frigodore Serv 

SRL; 

e)  supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului - Administratorul special nu a transmis 

administratorului judiciar spre avizare documentația prevăzută de disp. art. 5 pct. 66, respectiv disp. art. 84 alin. (3) din 

Legea 85/2014; 

f) conducerea integrală, respectiv în parte, a activității debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese 

ale judecătorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului – 

NU A FOST CAZUL; 

g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori 

membrilor debitorului persoană juridică – Atribuțiune îndeplinită; 

h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului, încheiate în dauna 

drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de 

debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor – NU A FOST 

CAZUL; 

i) sesizarea de urgență a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că 

acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de procedură – NU A FOST CAZUL; 

j) denunțarea unor contracte încheiate de debitor – NU A FOST CAZUL; 

k) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul 

neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe - Atribuțiune îndeplinită; 

l) încasarea creanțelor, urmărirea încasării creanțelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani 

transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii, formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru 

încasarea creanțelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocați – Administratorul judiciar a solicitat 

administratorului special al debitoarei documentele justificative în vederea formulării de acțiuni în instanță pentru 

recuperarea creanțelor; 

m) încheierea de tranzacții, descărcarea de datorii, descărcarea fideijusorilor, renunțarea la garanții reale, cu condiția 

confirmării acestor operațiuni de către judecătorul-sindic – NU A FOST CAZUL; 

n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluționare de către acesta – NU A FOST 

CAZUL; 

o) inventarierea bunurilor debitorului - Atribuțiune îndeplinită; 

p) dispunerea evaluării bunurilor debitorului, astfel încât aceasta să fie realizată până la data stabilită pentru depunerea 

tabelului definitiv al creanțelor – NU A FOST CAZUL; 

q) transmiterea spre publicare în BPI a unui anunț cu privire la depunerea la dosar a raportului de evaluare, în termen de 

două zile de la depunere – NU A FOST CAZUL. 

7. Referitor la disp. art. 145 din Legea nr. 85/2014 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf
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Având în vedere următoarele considerente: 

- debitorul SC FRIGODORE SERV SRL și-a declarat intenția de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare, 

administratorul judiciar a pus în vedere administratorului special faptul că a termenul legal de a depune un plan de 

reorganizare a fost depășit.  

Administratorul special a transmis administratorului judiciar că a procedat la formularea unei cereri de prelungire a 

termenului legal de depunere a unui plan de reorganizare cu încă 30 de zile, având în vedere instituirea stării de urgență, 

respectiv a stării de alertă. 

7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

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

soluționării cererii de prelungire a termenului de depunere a unui plan de reorganizare și de continuare a perioadei de 

observație. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


