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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 4453 Data emiterii: 31.12.2020 

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. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 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, astfel întocmit, în anexă, 

în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport 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 

Număr dosar 2857/108/2019; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă 

Judecător-sindic: Ștefan Vințieler 

Temei juridic art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 

Debitor: SC Frigodore Serv SRL 

I. Referitor la confirmarea planului de reorganizare al activităţii debitorului SC Frigodore Serv SRL 

Administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL în data de 

04.09.2020, ora 09.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 

„Votarea Planului de reorganizare a activității debitorului Frigodore Serv SRL – în insolvență, in insolvency, en 

procedure collective, cu sediul social în Municipiul Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad, având CUI 39807651, 

înregistrată la Oficul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1382/2018, întocmit și propus de 

către debitor prin administratorul special Popa I. D. în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014.”  

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Frigodore Serv SRL din data de 04.09.2020, ora 09:00 a hotărât: 

„Având în vedere prevederile art. 138 alin. (4) și art. 139 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, Planul de reorganizare a 

activității debitorului Frigodore Serv SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în 

Municipiul Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad, având CUI 39807651, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1382/2018, întocmit și propus de către debitor prin administratorul special Popa 

I. D. în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 se consideră acceptat, întrucât cele 2 (două) categorii de 

creanțe din cele 2 (două) categorii de creanțe, constituite în temeiul art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, au aprobat 

Planul de reorganizare a activității debitorului SC Frigodore Serv SRL”. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL nr. 2773/04.09.2020 a fost depus la 

dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14460/07.09.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Proces-verbal-AGC-din-04.09.2020-ref.-aprobare-Plan-

reorganizare-activitate-SC-Frigodore-Serv-SRL-1.pdf   

La termenul din 01.10.2020, 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, judecătorul-sindic a confirmat Planul de reorganizare a activității debitorului 

Frigodore Serv SRL, cu sediul social în Municipiul Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad, având CUI 39807651, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1382/2018, întocmit și propus de 

către debitor prin administratorul special Popa I. D. în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 

II. Referitor la situația financiară a debitorului după intrarea în procedura de reorganizare judiciară 

 După confirmarea planului de reorganizare 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, administratorul judiciar a transmis prin e-mail Notificarea nr. 

3366/07.10.2020 către administratorul special al debitorului Frigodore Serv SRL dl. Popa I. D. prin intermediul căreia a 

notificat: 
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- cu privire la faptul că, prin Hotărârea nr. 614 din 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 2857/108/2019 de către 

Tribunalul Arad, a fost confirmat planul de reorganizare al debitoarei S.C. Frigodore Serv. S.R.L., cu sediul social în 

Municipiul Arad, Strada Călăraşilor, nr. 20, Judet Arad, înregistrată la ORC sub nr. J02/1382/2018, CUI 39807651; 

- cu privire la obligația de a achita ratele către creditorii înscriși în Tabelul de creanțe, prevăzute în Programul de plată 

al creanțelor, conform Anexei 1 din Planul de reorganizare a activității debitoarei SC Frigodore  Serv SRL; 

- cu privire la obligația de achita lunar cheltuielile curente care rezultă din continuarea activității debitoarei, precum și 

onorariul administratorului judiciar, conform prevederilor Planului de reorganizare a activității debitoarei SC Frigodore 

Serv SRL.  

De asemenea, administratorul judiciar a comunicat către administratorul special al debitorului Frigodore Serv SRL dl. 

Popa I. D. prin poștă și prin e-mail notificarea nr. 3492/14.10.2020 cu privire la obligația prezentării listelor plăților în 

vederea avizării acestora de către administratorul judiciar conform disp. art. 5 pct. 66 coroborat cu disp. art. 87 alin. (1) 

din Legea nr. 85/2014.  

Subscrisa a solicitat către administratorul special al debitorului Frigodore Serv SRL dl. Popa I. D., comunicarea 

documentelor contabile aferente perioadei septembrie - decembrie 2020: balanțe de verificare, Registru Jurnal, Registru 

de casă, Registru de bancă, Jurnalul de cumpărări și Jurnalul de vânzări. 

Până la data prezentului raport, 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, nu a achitat cheltuielile de procedură curente (onorariul administratorului judiciar și 

sumele avansate pentru plata cheltuielilor poștale), respectiv nu a comunicat administratorului judiciar listele cu plățile 

și încasările efectuate în perioada de reorganizare. 

III. Referitor la plățile aferente trimestrului I al planului de reorganizare 

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, în 

primul trimestrul (perioada 01.10.2020 – 31.12.2020) sunt prevăzute următoarele plăți către creditorii debitorului 

Frigodore Serv SRL: 

1. Anul I   (01 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021): 

• Trimestrul 1 (01.10.2020 – 31.12.2020): 

-D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Arad  –   22,84 lei; 

-SC IT AIR PRINT SRL – 155,28 lei; 

-SC Intea Engineering Tecnologie Elettroniche Applicat SRL Suc. Arad  – 337,88 lei. 

Urmare numeroaselor solicitări ale administratorului judiciar, administratorul special a comunicat următoarele dovezi 

privind efectuarea plăților ratelor aferente trimestrului I al planului de reorganizare: 
Creditor Rată plătită Plătitor Documen justificativ 

D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Arad                                                  22,84 lei Popa S. OP nr. 46/31.12.2020 

SC IT Air Print SRL                                                                          155,28 lei Popa I. D. Foaie de vărsământ nr. 3/303/23.12.2020 

emisă de Raiffeisen Bank 

SC Intea Engineering Tecnologie Elettroniche Applicat SRL 

Suc. Arad   

337,88 lei Popa I. D. Foaie de vărsământ 

CIDNJFFI.2467759/29.12.2020 

IV. Referitor la situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității 

Totalul cheltuielilor de procedură este de 136,70 lei, din care suma de 18,50 lei avansată de administratorul judiciar, 

nefiind recuperată la data prezentului raport, 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 către administrator special 

 Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor de procedură 

136.70 lei  

V. 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 ]n 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. 

Având în vedere faptul că SC Frigodore Serv SRL a achitat creanţele prevăzute în cadrul Programului de plăți – 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, aferente 

trimestrului I (perioada 01.10.2020 – 31.12.2020), solicităm respectuos aprobarea prezentului raport, avizarea 

cheltuielilor de procedură şi continuarea procedurii de reorganizare judiciară în vederea îndeplinirii condiţiilor asumate 

prin planul de reorganizare. 

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


