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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 133 Data emiterii: 13.01.2021 
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 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 SC Frigodore Serv SRL, 
conform Sentinţei civile 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 disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de reorganizare judiciară pentru debitorul SC 
Frigodore Serv SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de reorganizare 

judiciară pentru debitorul SC Frigodore Serv SRL 

Număr dosar 2857/108/2019; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Ștefan Vințieler 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
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 de reorganizare judiciară conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC 
Frigodore Serv SRL nr. 4176/07.12.2020, pentru termenul de judecată din data de 10.12.2020 a fost depus la dosarul 
cauzei, pubicat în BPI nr. 20909/09.12.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-SC-Frigodore-Serv-SRL-termen-fond-10.12.2020.pdf  
2. Referitor la disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul întocmit în temeiul 
disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Frigodore Serv SRL cu privire la 
situația financiară a averii debitorului și situația plăților efectuate conform programului de plată, aferente trimestrului I 
(perioada 01.10.2020 – 31.12.2020) al 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, din cuprinsul căruia se 
rețin următoarele: 
- debitorul Frigodore Serv SRL prin administratorul special dl. Popa I. D. nu a comunicat administratorului judiciar 
niciun documente contabil solicitat, respectiv nu a comunicat balanțele de verificare, Registrul Jurnal, Registrul de casă, 
Registrul de bancă, Jurnalul de cumpărări și Jurnalul de vânzări pentru perioada octombrie 2020 – decembrie 2020; 
- debitorul Frigodore Serv SRL prin administratorul special dl. Popa I. D. nu a achitat cheltuielile de procedură curente 
(onorariul administratorului judiciar și sumele avansate pentru plata cheltuielilor poștale); 
- debitorul Frigodore Serv SRL prin administratorul special dl. Popa I. D. nu a comunicat administratorului judiciar 
listele cu plățile și încasările efectuate în perioada de reorganizare 
Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din 
data de 11.01.2021, ora 09.00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Frigodore Serv SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situația plăților efectuate 
conform programului de plată, aferente trimestrului I (perioada 01.10.2020 – 31.12.2020) al 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”. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 11.01.2021, ora 09.00 a fost 
publicat în BPI nr. 75/05.01.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Frigodore-Serv-SRL-
din-data-de-11.01.2021.pdf 
Conform Procesului-verbal nr. 84/11.01.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Frigodore Serv SRL 
din data de 11.01.2021, ora 09:00 a hotărât: Cu o majoritate de 65,4803% 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 (respectiv un procent de 93,6679% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), 
Adunarea Generală a Creditorilor nu a comunicat un punct de vedere cu privire la aprobarea Raportului întocmit în 
temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Frigodore Serv SRL cu 
privire la situația financiară a averii debitorului și situația plăților efectuate conform programului de plată, aferente 
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trimestrului I (perioada 01.10.2020 – 31.12.2020) al 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, dar a confirmat 
plățile efectuate conform programului de plată, aferente trimestrului I (perioada 01.10.2020 – 31.12.2020) al planului de 
reorganizare al activității debitorului Frigodore Serv SRL. 
Procesul-verbal nr. 84/11.01.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 
11.01.2021, ora 09.00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 570/13.01.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-11.01.2021-ora-09.00.pdf.  
Astfel, administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv 
SRL, cu aceeași ordine de zi, în data de 19.01.2021, ora 09.00. Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului 
Frigodore Serv SRL din data de 19.01.2021, ora 09.00 a fost publicat în BPI nr. 480/12.01.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Convocatorul-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Frigodore-Serv-SRL-din-data-de-19.01.2021-ora-09.00.pdf 
3. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Totalul cheltuielilor de procedură este de 136,70 lei, suma de 18,50 lei avansată de administratorul judiciar, nefiind 
recuperată la data prezentului raport de activitate, astfel: 

Nr. Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00003070 17.03.2020 35.50 lei comunicare notificare către debitor și creditori 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17318 03.03.2020 42.70 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

de insolvență în ziarul Național din 03.03.2020 
3 ORC Arad 511920 17.03.2020 20.00 lei Furnizare informații ORC 
4 ORC Arad 922017 27.05.2020 20.00 lei Furnizare informații ORC 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00007732 19.08.2020 10.70 lei Transmitere Plan reorganizare creditor 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00007732 15.10.2020 7.80 lei transmitere Notificare administrator special 

 Total sume avansate de administratorul judiciar în procedura 
generală de insolvență și procedura de reorganizare judiciară 

136.70 lei  

4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Onorariul administratorului judiciar, conform Planului de reorganizare a activității debitorului SC Frigodore Serv SRL, 
confirmat de către judecătorul sindic în data de 01.10.2020, este în cuantum de 1.500 lei (exclusiv TVA) /lună. 
 Menționăm faptul că la data prezentului raport onorariul administratorului judiciar pentru perioada octombrie – 
decembrie 2020 este: 
 3 luni * 1.500 lei + TVA = 5.355,00 lei, fiind neachitat. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să acorde un nou termen de judecată, în vederea 
continuării procedurii de reorganizare judiciară a debitorului Frigodore Serv SRL și să dispună acordarea unui nou 
termen în vederea îndeplinirii atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


