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Anunț privind planul de reorganizare a activității debitorului  

Nr.: 2481 Data emiterii: 12.08.2020 

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

Vințieler. 

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: Municipiul Arad, str. 

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

3.2. Administrator special: Popa I. D.. 

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 Frigodore Serv SRL, 

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

Arad, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 am întocmit prezentul  

Anunț 

prin intermediul căruia comunicăm depunerea Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL 

propus de către debitor prin administratorul special Popa I. D. în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, 

la Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în data de 07.08.2020 (data poștei). 

Totodată, se convoacă Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL în data de 04.09.2020, ora 

09.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având 

ca ordine de zi: 

1. Votarea Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL – în insolvență, in insolvency, en 

procedure collective, cu sediul social în Municipiul Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad, având CUI 39807651, 

înregistrată la Oficul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1382/2018, întocmit și propus de 

către debitor prin administratorul special Popa I. D. în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 

Informații suplimentare: 

- Consultarea planului de reorganizare se poate face la sediul debitorului sau la sediul administratorului judiciar, pe 

cheltuiala solicitantului, precum și pe site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro, la secțiunea 

Dosare – S.C. Frigodore Serv S.R.L. – Plan de reorganizare a activității. 

- Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 

creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.  

- Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, poate fi 

comunicată prin poștă la adresa sediului procesual al administratorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş sau prin e-mail la adresele: office@consultant-insolventa.ro sau george.popescu@consultant-

insolventa.ro, şi înregistrată la administratorul judiciar cu cel puţin 1 oră înainte de ora fixată pentru ședința Adunării 

Generale a Creditorilor, respectiv 04.09.2020, ora 09.00.  

- Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puțin 5 zile înainte de 

data fixată pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a vota. 

- Din momentul publicării prezentului anunț, toate părțile interesate vor fi socotite că au cunoștință de plan și de data de 

exprimare a votului. 

- Confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul-sindic va avea loc în termenul prevăzut de art. 139 alin. (1) 

teza I din Legea nr. 85/2014. 

- Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

 


