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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 502 Din data de 13.02.2020 
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 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
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. 97/13.01.2020, pentru termenul din data de 15.01.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 680/13.01.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-Editura-Via%C8%9Ba-Ar%C4%83dean%C4%83-
SRL-termen-lunar-15.01.2020.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 

Astfel, administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39876229219 adresa nr. 
1311/22.10.2019 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Arad, să comunice subscrisei dacă societatea Editura Viața 
Arădeană SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Arad cu bunuri impozabile.  
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. 
De asemenea, conform evidenței fiscale, SC Editura Viața Arădeană SRL, înregistrează obligații de plată la data 
deschiderii procedurii de insolvență, astfel: 3.625,00 lei reprezentând rămășite impozit auto; 5.143,00 lei reprezentând 
majorări de întârziere aferente; 421,00 lei reprezentând rămășite taxă salubritate; 1.367,00 lei reprezentând majorări de 
întârziere aferente; 5,75 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.  
Subscrisa a transmis adresa nr. 1329/24.10.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, prin care a 
solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Arad cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale 
documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de funciară.  
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.  
De asemenea administratorul judiciar a transmis adresa nr. 1330/24.10.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Arad, prin care a solicitat 
să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-
autovehicule.  
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. Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus 
la apariția stării de insolvență a debitorului SC Editura Viața Arădeană SRL, se rețin următoarele: 
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- Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1043/29.III.2005, prin Încheierea nr. 
746/31.01.2005, este admisă cererea de înregistrare formulată de asociații Bodea S. și Bodea Gh., respectiv este 
autorizată constituirea și înmatricularea în registrul comerțului a SC Editura Viața Arădeană SRL, având obiectul 
principal de activitate „Editarea cărților”, cod CAEN 2211.  
- Administratorul social al debitoarei este dl. Bodea S., data numirii în funcție: 26.01.2005, cu o durată a mandatului 
nelimitată, având puteri conform actului constitutiv.  
- Conform Constatatorului nr. 976337/29.05.2019 emis de ONRC, administratorul social ai debitoarei este Bodea S., 
născut în data de -, în -, jud. -, cu o durată a mandatului nelimitată.  
- Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitoarei SC Editura Viața Arădeană SRL a fost anulată în data de 01.05.2014, anularea fiind efectuată din oficiu.   
- Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 30.04.2014.  
- Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Editura Viața Arădeană SRL este inactivă 
conform deciziei nr. 2349/07.09.2015 începând cu data de 25.09.2015.  
- Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2013 societatea debitoare 
prezintă următoarea situație financiară:  

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 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 9.194 lei 
Total capitaluri proprii -48.927 lei 
Total datorii 58.121 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 9.194 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2013 debitoarea a 
efectuat activități economice, înregistrând venituri în cuantum total de 29.591 lei și cheltuieli în cuantum de 95.410 lei, 
respectiv pierderea financiară de -65.947 lei.  
Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar de către reprezentanţii 
debitorului, acesta nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 
85/2014. 
- Administratorul social al debitoarei dl. Bodea S. prejudiciază creditorii bugetari, prin faptul că nu colaborează cu 
administratorul judiciar și nu a procedat la predarea întregii arhive contabile și a tuturor bunurilor existente în averea 
debitorului SC Editura Viața Arădeană SRL. 
- Apariția stării de insolvență a debitorului Editura Viața Arădeană SRL a fost cauzată de administratorul debitoarei dl. 
Bodea S. prin manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale, respectiv de neținerea contabilității în conformitate 
cu normele legale. 
Administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996857732, somația nr. 
1703/21.11.2019 către administratorul social al debitorului Editura Viața Arădeană SRL Bodea S. prin care a solicitat 
acestuia să procedeze la predarea de urgență administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a 
debitoarei SC Editura Viața Arădeană SRL. 
De asemenea, subscrisa a solicitat administratorului Bodea S. să procedeze la predarea către administratorului judiciar, 
în cel mai scurt timp posibil a tuturor bunurilor și disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea 
inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014.  
Administratorul social Bodea S. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar și nu a predat evidența și registrele 
contabile ale debitorului Editua Viața Arădeană SRL. 
Astfel, 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. 
Administratorul social al debitorului dl. Bodea S. a comunicat subscrisei declarația pe propria răspundere din data de 
16.01.2020, din care se rețin următoarele aspecte cu privire la debitorul SC Editura Viața Arădeană SRL: 
- Începând cu semestrul II al anului 2013 (după începerea umării penale de către organele în drept), dl. Bodea nu a 
eliberat facturi și chitanțe pe SC Editura Viața Arădeană SRL; 
- Începând cu semestrul II al anului 2013, Editura Viața Arădeană a editat cărți în cadrul SC Sabira Cultural SRL 
(administrator social Batrîncea I.); 
- Din cauza „problemelor de memorie”, dl. Bodea S. nu a reușit identificarea actelor contabile aferente, menționând 
faptul că „e o muncă de durată să dau de ele”. 
Din cadrul Procesului-verbal încheiat în data de 03.04.2019 de către Comisarul șef de poliție Oneș F. din cadrul I.P.J. 
Arad, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, se reține faptul că dl. Bodea S., în calitate de asociat și 
administrator al SC Editura Vița Arădeană SRL, în perioada ianuarie 2007-mai 2013 a emis în numele societății mai 
multe facturi fiscale și a încheiat contracte de prestări servicii în domeniul publicității cu mai mulți clienți fără ca 
valoarea serviciilor facturare să fie reală. Aceste operațiuni au avut drept scop înregistrarea în contabilitate de către 
clienții societății de cheltuieli nereale, iar prin înregistrarea și declararea acestor operațiuni la organele fiscale, aceștia 
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au beneficiat în mod nelegal de deducerea TVA-ului de plată și diminuarea masei impozabile, producând un prejudiciu 
total bugetului de stat în sumă de 6.508.727 lei, din care 3.889.292 lei, reprezentând TVA, 2.590.820 lei, reprezentând 
impozit pe profit și 28.615 lei, reprezentând impozit pe venit. Acest prejudiciu a fost calculat și stabilit în urma 
Raportului de constatare din data de 11.09.2018 de către inspectorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.   
Administratorul social Bodea S. a comunicat o adresă emisă în data de 10.02.2020, prin care a adus la cunoștința 
administratorului judiciar faptul că actele contabile ale firmei au fost reținute, în totalitate, la Poliția Arad, în cadrul 
dosarului penal nr. 2099/108/2019/a1. Conform informărilor Ofițerului de caz, actualmente, toate aceste acte sunt la 
dosarul penal nr. 2099/108/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția Penală. 
Menționăm că debitorul SC Editura Viața Arădeană SRL constituite parte responsabilă civilmente, respectiv 
administratorul social dl. Bodea S. are calitate de inculpat în cadrul dosarului 2099/108/2019/a1, aflat pe rolul 
Tribunalului Arad, Secția Penală, având următorul termen de judecată stabilit în data de 18.02.2020. 
4. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, 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 

 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Editura Viața Arădeană SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. 
A, b) din Legea nr. 85/2014, respectiv 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. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


