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Depunere proces-verbal întocmit de administratorul judiciar judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 908 Data emiterii: 19.03.2021 

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: loc. Arad, str. Călărașilor nr. 

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

3.2. Administrator special: Popa D. 

4. Creditori: conform programului de plată a creanțelor – parte integrantă a planului de reorganizare confirmat prin 

Sentința civilă nr. 614 din data de 01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 

2857/108/2019, modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan. 

5. 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. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Frigodore Serv SRL - în 

reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, conform Sentinței civile nr. 614 din data de 01.10.2020 

pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, cu sediul social în loc. Arad, str. 

Călărașilor nr. 20, jud. Arad, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1382/2018, CUI 39807651, numit prin 

Sentința civilă nr. 120 din data de 27.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 

2857/108/2019, art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, comunică: Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC Frigodore Serv SRL din data de 19.03.2021, ora 09:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Frigodore Serv SRL 

din data de 19.03.2021, ora 09:00 

Număr dosar 2857/108/2019; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Ștefan Vințieler 

Temei juridic: art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 

Debitor: SC Frigodore Serv SRL 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu 

G., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Frigodore Serv SRL - în reorganizare, in judicial 

reorganisation, en redressement, conform Sentinței civile nr. 614 din data de 01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, 

Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, cu sediul social în loc. Arad, str. Călărașilor nr. 20, jud. Arad, 

înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1382/2018, CUI 39807651, numit prin Sentința civilă nr. 120 din data 

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

următoarele: 

- Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 19.03.2021, ora 09.00 a fost 

publicat în BPI nr. 4604/15.03.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Frigodore-Serv-SRL-in-

data-de-19.03.2021-ora-09.00.pdf; în temeiul art. 47, art. 48 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Frigodore Serv SRL pentru data de 19.03.2021, ora 09:00, la sediul 

procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC Frigodore Serv SRL din data de 19.03.2021, ora 09:00: 

(1). Aprobarea intrării în faliment în procedura generală a debitorului SC Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. 145 

alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de practician în 

insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, se asigură totodată şi 
secretariatul şedinţei în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Adunarea creditorilor va fi 

convocată şi prezidată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, dacă prezenta lege sau judecătorul-sindic nu 

dispune altfel. Secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar/lichidatorului 

judiciar.” Potrivit disp. art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate 

specială, ședințele adunării creditorilor au loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea 

totală a creanțelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul 

favorabil manifestat expres al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente cu drept de vot. Votul condiționat 

este considerat vot negativ. Sunt considerați prezenți și creditorii care au votat valabil prin corespondență.” Potrivit 

disp. art. 49 alin (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014: „Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva 

averii debitorului se va determina prin raportare la: c) ulterior confirmării planului de reorganizare și până la 

deschiderea procedurii de faliment, potrivit cuantumului cuprins în programul de plăți, modificat în urma stingerii 

creanțelor achitate în plan; [...]”. Potrivit disp. art. 48 alin (4) din Legea nr. 85/2014: „Scrisoarea prin care își exprimă 
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura 

electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată 
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pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.” Conform disp. art. 145 alin. (1) lit. C 

din Legea nr. 85/2014: „(1) Judecătorul-sindic va decide, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, în condițiile art. 71, 

intrarea în faliment în următoarele cazuri: […] obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în 

condițiile stipulate prin planul confirmat sau desfășurarea activității debitorului în decursul reorganizării sale aduce 

pierderi averii sale;” coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Dacă debitorul nu se conformează 
planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență, oricare dintre creditori sau 

administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului.” 

Activitatea economică desfășurată de administratorul special Popa I. D. în numele societății debitoare Frigodore Serv 

SRL nu respectă planul de reorganizare a activității debitorului, confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 

01.10.2020, fiind efectuate plăți și achiziții neavizate de către administratorul judiciar, respectiv nu au fost achitate 

obligațiile curente prevăzute prin planul de reorganizare. 

Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Frigodore Serv SRL din data de 19.03.2021, ora 

09:00 au comunicat voturi următorii creditori: 

1. D.G.R.F.P. Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad – creditor ce deține un procent de 

4,4266% (creanță bugetară) din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a creanțelor – parte integrantă a 

Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 

01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în urma 

stingerii creanțelor achitate în plan, a comunicat votul nr. 2857/ad/16.03.2021 prin e-mail în data de 17.03.2021; 

2. Intea Engineering Tecnologie Elettroniche Applicate SRL Sucursala Arad - creditor ce deține un procent de 

65,4803% (creanță chirografară) din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a creanțelor – parte integrantă a 

Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 

01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în urma 

stingerii creanțelor achitate în plan, a comunicat vot prin e-mail în data de 19.03.2021; 

3. IT Air Print SRL - creditor ce deține un procent de 30,093% (creanță chirografară) din totalul creanțelor cuprinse în 

programul de plată a creanțelor – parte integrantă a Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL 

confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în 

dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan, a comunicat vot prin e-mail în data de 

15.03.2021. 

Cvorum: Președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite 

condițiile instituite de art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise voturi din 

partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a 

creanțelor – parte integrantă a Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodre Serv SRL confirmat prin 

Sentința civilă nr. 614 din data de 01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 

2857/108/2019, modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan. 

Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se constată că Adunarea Generală a Creditorilor 

debitorului SC Frigodore Serv SRL din data de 19.03.2021, ora 09.00 este legal constituită, drept pentru care se declară 
deschisă şedinţa adunării creditorilor, trecându-se la prezentarea și votarea ordinii de zi a şedinţei. 

Discutarea ordinii de zi: (1). Aprobarea intrării în faliment în procedura generală a debitorului SC Frigodore Serv SRL 

în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 

1. D.G.R.F.P. Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad – creditor ce deține un procent de 

4,4266% (creanță bugetară) din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a creanțelor – parte integrantă a 

Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 

01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în urma 

stingerii creanțelor achitate în plan (respectiv un procent de 4,4266% din totalul creditorilor prezenți sau care au 

comunicat voturi),  a comunicat următorul vot: „Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, subscrisa arată că aprobă 
intrarea în faliment a debitoarei, dacă sunt întrunite condițiile legale de intrare în faliment a acesteia”. 

2. Intea Engineering Tecnologie Elettroniche Applicate SRL Sucursala Arad - creditor ce deține un procent de 

65,4803% (creanță chirografară) din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a creanțelor – parte integrantă a 

Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 

01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în urma 

stingerii creanțelor achitate în plan (respectiv un procent de 65,4803% din totalul creditorilor prezenți sau care au 

comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „APROBĂ intrarea în faliment în procedura generală a debitorului SC 

Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014”. 

3. IT Air Print SRL - creditor ce deține un procent de 30,093% (creanță chirografară) din totalul creanțelor cuprinse în 

programul de plată a creanțelor – parte integrantă a Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL 

confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în 

dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan (respectiv un procent de 30,093% din 

totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „APROBĂ intrarea în faliment în 

procedura generală a debitorului SC Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 

143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014”. 

Concluzii: Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a creanțelor – parte 

integrantă a Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL confirmat prin Sentința civilă nr. 614 

din data de 01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în 
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urma stingerii creanțelor achitate în plan (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 

comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat intrarea în faliment în procedura generală a debitorului 

SC Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014. 

Hotărâri: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Frigodore Serv SRL din data de 19.03.2021, ora 09:00 a 

hotărât: 

1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a creanțelor – parte integrantă a 

Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 

01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în urma 

stingerii creanțelor achitate în plan (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 

comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat intrarea în faliment în procedura generală a debitorului 

SC Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014. 

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


