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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 855 Data emiterii: 13.03.2020 

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. 92  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. 92  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. Date generale 

SC FRIGODORE SERV SRL, a fost înfiinţată în anul 2006, atribuindu-se codul unic de înregistrare 39807651 şi 

numărul de ordine în registrul comerţului J02/1382/2018. 

Sediul social a fost declarat în Arad, str. Călărașilor, nr. 20, jud. Arad. 

Capitalul social este de 200,00 lei și este asigurat de asociatul unic prin aport exclusiv în numerar. Capitalul social se 

divide în 20 de părți sociale egale și indivizibile, în valoare de 10,00 lei fiecare și aparțin în totalitate asociatului unic.  

Domeniul principal de activitate este „Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și 

echipamentelor” – cod CAEN 331, iar Obiectul principal de activitate este Repararea mașinilor – cod CAEN 3312.  

1.1 Asociat persoană fizică  

Asociatul unic al debitorului SC  FRIGODORE SERV SRL este: 

POPA I.D., persoană fizică de cetățenie română, cu un aport exclusiv numerar la capital, în valoare de 200,00 lei, 

având un număr de 20 părți sociale. 

1.2.Administrarea societăţii  

-POPA I.D., persoană fizică, în calitate de administrator al societății, cetăţenie română, sex masculin, născut în 

localitatea Arad, judeţul Arad, la data de 27.06.1981. 

SEDII ȘI/SAU ACTIVITĂȚI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 

Tip activitate autorizată: terţi 

Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 45192 din 28.08.2018 

Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):  

3312 - Repararea maşinilor 

2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar. 

Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, 

prin Hotărârea intermediară  nr. 120 din data de 27.02.2020, pronunțată de Tribunalul Arad, în dosarul nr. 

2857/108/2019, s-au întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligaţiilor instituite de prevederile art. 58 

din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă.  

Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Timiș, obţinând 

informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura acţionariatului, administatorii statutari, obiectul 

principal de activitate, obiectele secundare de activitate, precum şi punctele de lucru la care societatea îşi desfăşoară 

activitatea.  

În temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, am procedat la notificarea privind deschiderea 

procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC FRIGODORE SERV SRL către debitor și asociatul unic. 

Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile 

şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi a valorii acestora, precum şi a datelor de 

identificare a cocontractanţilor astfel cum prevede art. 84 alin. (3) din Legea 85/2014. 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, i s-a solicitat debitorului să pună la dispoziția  

administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 

-toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, în 

vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea tuturor actelor procedurale instituite de 

Legea 85/2014; 

- lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute 

în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, 
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cu precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o 

constituie ridicarea dreptului de administrare, respectiv aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea 

85/2014 de către judecătorul sindic. 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență urmează a fi comunicată prin poștă cu scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire creditorilor imediat ce aceasta va fi comunicată administratorului judiciar. 

Având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) şi art. 58 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, 

administratorul judiciar a convocat pentru data de 10.03.2020, ora 09:00, la sediul administratorului judiciar, Adunarea 

Generală Ordinară a Asociaților cu următoarea ordine de zi:  

“Desemnarea unui administrator special care să reprezinte interesele societății și ale asociaților și care să participe la 

procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia”. 

Convocatorul Adunării Generale a Asociaților a fost comunicat de către administratorul judiciar asociatului unic 

personal. 

Conform Procesului verbal al Adunării Generale a Asociaților SC FRIGODORE SERV SRL nr. 806/10.03.2020 a fost 

desemnat în calitate de administrator special al debitoarei dl. POPA I.D.. 

De asemenea, administratorul judiciar a procedat la publicarea notificării privind deschiderea procedurii insolvenţei 

împotriva debitorului, în BPI nr. 4290 din 03.03.2020. 

Anunţul privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă s-a publicat în ziarul de circulaţie naţională „Național” 

din data de 03.03.2020. 

Tot în acest scop, s-au transmis notificări privind deschiderea procedurii generale a  insolvenţei către creditorii Primăria 

Municipiului Arad, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și OCPI Arad. 

Din informațiile furnizate de către debitorul FRIGODORE SERV SRL, acesta deține în patrimoniu următoarele 

mijloace fixe: 
Nr. Denumire Data achiziție Valoare contabilă (lei) 

1 Mobilier 25.05.2019 7.500,00 lei 

2 VW CADDY 02.06.2019 18.000,00 lei 

 Menţionăm faptul că procedura insolvenţei împotriva debitorului SC FRIGODORE SERV SRL s-a deschis ca urmare a 

cererii formulate de creditorul SC IT AIR PRINT SRL, iar debitorul SC FRIGODORE SERV SRL şi-a manifestat 

intenţia de a continua activitatea. 

3. Concluzii finale. 

Având în vedere următoarele considerente: 

-debitorul şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 

reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 

-debitorul SC FRIGODORE SERV SRL NU se încadrează în niciunul din criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 

-debitorul SC  FRIGODORE SERV SRL deține bunuri mobile în patrimoniul său; 

-administratorul societar al debitorului SC FRIGODORE SERV SRL poate fi găsit; 

-Sediul social/profesional al societăţii există; 

-Administratorul judiciar pe baza documentelor prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014, va proceda la examinarea 

activităţii societăţii pentru a putea arăta, în condiţiile art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 

85/2014, dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii societăţii debitoare şi pentru a putea 

recomanda redresarea activităţii în baza unui plan de reorganizare; 

-Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă împotriva averii debitorului SC FRIGODORE SERV SRL a fost 

stabilit la 09.04.2020; 

-Situaţia complexă a actelor juridice încheiate de debitorul SC FRIGODORE SERV SRL; 

-Înscrierea potenţialelor creanţe garantate în tabelul definitiv al  creditorilor se va stabili ca urmare a evaluării dispuse 

de către administratorul judiciar pentru bunurile cu care debitorul a contractat credite în condiţiile art. 103 din Legea nr. 

85/2014 privind procedura insolvenţei, 

cât şi cele precizate anterior vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi implicit 

continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

 


