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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 972 Data emiterii: 26.03.2020 

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 2 (două) 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. 92 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 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. 906/18.03.2020 a 

fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5389/18.03.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf. 

2. Referitor la situația financiară a debitoarei 

Urmare solicitărilor administratorului judiciar cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea 

debitorului, în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență, 

administratorul special al debitoarei SC FRIGODORE SERV SRL a transmis prin poşta electronică în data de 

23.03.2020 balanţele de verificare aferente perioadei ianuarie 2018 – februarie 2020, precum şi situaţia financiară 

întocmită pentru anul 2018. 

Prezentăm mai jos o situaţie comparativă a situaţiei financiare a debitoarei pentru perioada decembrie 2018 – februarie 

2020, ulterior efectuării unei analize a documentelor transmise de  SC FRIGODORE SERV SRL prin administrator 

special: 

Denumirea elementului 
Sold la data de: 

31.12.2018 31.12.2019 31.01.2020 29.02.2020 

Capital și rezerve/sold final 200,00 lei 240,00 240,00 240,00 

Rezultatul reportat/sold final 
0,00 lei 0,00 lei 20.721,89 lei 20.721,89 lei 

    profit profit 

Rezultatul exercițiului financiar/sold final 
53.888,84 lei 20.721,89 lei 781,30 lei -1.307,14 lei 

profit profit profit pierdere 

Rezultatul exerciţiului financiar/ lunar 
-4.329,12 lei -6.807,43 lei -19.940,59 lei -2.088,44 lei 

pierdere pierdere pierdere pierdere 

Imobilizări corporale/sold final 0,00 lei 25.500,00 lei 25.500,00 lei 25.500,00 lei 

Amortizări privind imobilizările/sold final 0,00 861,08 lei 861,08 lei 861,08 lei 

Furnizori și conturi asimilate/sold final 54.350,00 lei 72.026,99 lei 72.026,99 lei 56.026,99 lei 

Furnizori și conturi asimilate/rulaje 

3.557,81 lei 1.751,86 lei 3.918,85 lei 25.244,75 lei 

(rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) 

19.657,81 lei -56.575,14 lei 3.918,85 lei 9.244,75 lei 

(rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) 

Clienți și conturi asimilate/sold final 1.508,57 lei -44.619,93 lei -44.619,93 lei -41.448,50 lei 

Clienți și conturi asimilate/rulaje 

3.990,00 lei -50.241,15 lei 3.544,00 lei 12.497,30 lei 

(rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) 

5.190,00 lei 6.800,85 lei 3.544,00 lei 9.325,87 lei 

(rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) 

Personal și conturi asimilate/sold final 0,00 lei 0,00 lei 68,00 lei 1.346,00 lei 

Bugetul statului, fonduri speciale și 

conturi asimilate/sold final + Asigurări 

sociale, protecția socială și conturi 
asimilate/sold final 

1.218,00 lei 5.497,40 lei 7.990,50 lei 6.739,13 lei 

Sume datorate asociaţilor/sold final 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Decontări din operaţiuni în curs de 

clarificare/sold final 
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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Conturi la bănci/sold final 17,08 lei 851,53 lei 890,75 lei 1.211,12 lei 

Conturi la bănci/rulaje 

17.300,00 lei 0,00 lei 814,00 lei 18.706,00 lei 

(rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) 

17.498,45 lei 187,37 lei 774,78 lei 18.385,63 lei 

(rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) 

Casa/sold final 108.131,19 lei 117.615,76 lei 117.000,00 lei 99.995,33 lei 

Casa/rulaje 

17.300,00 lei 6.950,85 lei 3.330,00 lei 7.689,87 lei 

(rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) 

2.790,67 lei 3.114,64 lei 3.944,88 lei 24.695,42 lei 

(rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) 

Total Conturi de cheltuieli -luna 5.219,12 lei 13.602,26 lei 2.111,00 lei 12.284,13 lei 

Total Conturi de venituri -luna 890,00 lei 6.794,83 lei 2.892,30 lei 10.195,69 lei 

Administratorul judiciar va proceda la efectuarea unei analize mai detaliate a situaţiei financiare a debitoarei ulterior 

primirii documentelor solicitate suplimentar în vederea identificării posibilităţilor optime de realizare a reorganizării 

activităţii SC FRIGODORE SERV SRL, respectiv prin: 

a) restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului; 

b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; 

c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din averea debitorului. 

3. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014 

În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Naţional şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării 

privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC FRIGODORE SERV SRL, până în prezent a 

formulat şi depus la dosarul cauzei declaraţie de creanţe creditorul bugetar:  

- D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe 

împotriva debitorului SC FRIGODORE SERV SRL cu o creanţă în cuantum de 3.943,00 lei, reprezentând obligaţii la 

bugetul general consolidat al statului la data deschiderii procedurii, respectiv 27.02.2020. 

Direcţia Fiscală a Municipiului Arad, creditor bugetar, a depus la dosarul cauzei în data de 24.03.2020 adresa nr. 

145693-09.03.2020 prin intermediul căreia înştiinţează cu privire la faptul că SC FRIGODORE SERV SRL nu 

înregistrează obligaţii de plată restante la data deschiderii procedurii de insolvenţă, dar figurează cu debite aferente 

anului 2020, astfel: 

-220,00 lei reprezentând debit impozit auto. 

De asemenea, Municipiul Arad comunică faptul că debitoarea figurează înregistrată în evidenţele fiscale cu un bon 

mobil, respectiv: 

-Autoturism marca VOLKSWAGEN, nr. Identificare WV2ZZZ2KZ8X039690, achiziţionat la data de 02.06.2019. 

4. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

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. 

5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

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

efectuării inventarierii bunurilor existente în patrimoniul debitoarei și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar 

prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

 


