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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 
Nr.: 1257 Data emiterii: 15.04.2021 

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 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 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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. 720/04.03.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 11.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 4133/08.03.2021 (extrasul 
BPI fiind înregistrat la dosarul cauzei în data de 09.03.2021) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-activitate-termen-fond-11.03.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 734/04.03.2021, întocmită în temeiul disp. art. 145 alin. 
(1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, solicităm, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi  
- dispunerea intrării în faliment în procedura generală a debitorului SC Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. 145 
alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
- desemnarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014, respectiv stabilirea onorariului acestuia constând în onorariul lunar de 1.500 lei (exclusiv TVA),  
având în vedere următoarele: 
• administratorul special nu a comunicat subscrisei listele cu plățile și operațiunile de achiziții ale debitorului Frigodore 
Serv SRL în vederea avizării acestora de către administratorul judiciar; 
• administratorul special a efectuat operațiuniți de achiziții, respectiv plăți, neavizate de către administratorul judiciar; 
• activitatea economică desfășurată de administratorul special Popa I. D. în numele societății debitoare frigodore serv srl 
nu respectă planul de reorganizare a activității debitorului, confirmat prin sentința civilă nr. 614 din data de 01.10.2020, 
fiind efectuate plăți și achiziții neavizate de către administratorul judiciar; 
• debitorul prin administratorul special nu a achitat cheltuielile de procedură curente (onorariul administratorului 
judiciar și sumele avansate pentru plata cheltuielilor poștale), obligațiile curente asumate prin planul de reorganizare 
nefiind îndeplinite. 
Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL în 
data de 19.03.2021, ora 09.00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea intrării în faliment în procedura generală a debitorului SC Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. 145 
alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014”. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 19.03.2021, ora 09.00 a fost 
publicat în BPI nr. 4604/15.03.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Frigodore-Serv-SRL-in-
data-de-19.03.2021-ora-09.00.pdf. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Frigodore Serv SRL din data de 19.03.2021, ora 09:00 au 
comunicat voturi următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad – creditor ce deține un procent de 
4,4266% (creanță bugetară) 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 
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01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2857/108/2019, modificat în urma 
stingerii creanțelor achitate în plan, a comunicat votul nr. 2857/ad/16.03.2021 prin e-mail în data de 17.03.2021; 
2. Intea Engineering Tecnologie Elettroniche Applicate SRL Sucursala Arad - creditor ce deține un procent de 
65,4803% (creanță chirografară) 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, modificat în urma 
stingerii creanțelor achitate în plan, a comunicat vot prin e-mail în data de 19.03.2021; 
3. IT Air Print SRL - creditor ce deține un procent de 30,093% (creanță chirografară) 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, modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan, a comunicat vot prin e-mail în data de 
15.03.2021. 
Conform Procesului-verbal nr. 908/19.03.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Frigodore Serv SRL 
din data de 19.03.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% 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, modificat în urma 
stingerii creanțelor achitate în plan (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat intrarea în faliment în procedura generală a debitorului 
SC Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014. 
Procesul-verbal nr. 908/19.03.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 
19.03.2021, ora 09.00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5155/22.03.2021 (extrasul BPI fiind înregistrat 
la dosarul cauzei în data de 23.03.2021) și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Proces-verbal-AGC-SC-Frigodore-Serv-SRL-din-data-de-19.03.2021-ora-
09.00.pdf. 
3. Referitor la disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere următoarele: 
- Conform disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, 
administratorul judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situației financiare a 
averii debitorului. [...]”; 
- Până la data de 31.03.2021 (sfârșitul trimestrului II al planului de reorganizare), administratorul special al debitorului 
Frigodore Serv SRL nu a comunicat administratorului judiciar toate dovezile privind plata ratelor aferente trimestrului 
II conform Programului de plată a creanțelor – Parte integrantă a Planului de reorganizare a activității debitorului 
Frigodore Serv SRL; 
- Până la data de 31.03.2021, administratorul special al debitorului Frigodore Serv SRL nu a comunicat listele plăților în 
vederea avizării acestora de către administratorul judiciar; 
- Administratorul special al debitorului Frigodore Serv SRL nu a comunicat listele încasărilor și compensărilor 
înregistrate în procedura de reorganizare a debitorului Frigodore Serv SRL; 
- Administratorul special al debitorului Frigodore Serv SRL nu a comunicat copii ale contractelor aflate în derulare în 
procedura de reorganizare a debitorului Frigodore Serv SRL; 
- Administratorul special al debitorului Frigodore Serv SRL nu a comunicat administratorului judiciar documentele 
financiar-contabile aferente perioadei ianuarie 2021 – martie 2021 privind activitatea economică desfășurată de 
debitorul Frigodore Serv SRL prin dumneavoastră în calitate de administratorul special; 
- Administratorul special al debitorului Frigodore Serv SRL nu a procedat la achitarea obligațiilor curente asumate prin 
planul de reorganizare, reprezentând onorariul administratorului judiciar, respectiv cheltuielile cu comunicările 
efectuate prin poștă, etc., 
administratorul judiciar a comunicat prin e-mail (la adresa frigodoreserv@gmail.com) Notificarea nr. 1042/30.03.2021 
către administratorul special Popa I. D. prin care a solicitat acestuia să procedeze la prezentarea în cadrul Adunării 
Generale a Creditorilor a Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul 
special al debitorului SC Frigodore Serv SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situația plăților 
efectuate conform programului de plată, aferente trimestrului II (perioada 01.01.2021 – 31.03.2021) 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.  
De asemenea, notificarea nr. 1042/30.03.2021 a fost publicat în BPI nr. 5830/01.04.2021 și afișată pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Notificarea-
administratorului-special-al-debitorului-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf.  
Până la data prezentei, contrar disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul special nu a prezentat în 
cadrul Adunării Generale a Creditorilor Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către 
administratorul special al debitorului SC Frigodore Serv SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și 
situația plăților efectuate conform programului de plată, aferente trimestrului II (perioada 01.01.2021 – 31.03.2021) al 
planului de reorganizare. 
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Urmare primirii notificării 1042/30.03.2021, administratorul special a comunicat în data de 31.03.2021 prin e-mail către 
subscrisa următoarele documente financiar-contabile: 
- balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2021 (în format electronic, nesemnată, 3 pagini); 
- balanța de verificare aferentă lunii februarie 2021 (în format electronic, nesemnată, 3 pagini); 
- Registru de casă centralizator aferent perioadei 01.01.2021 – 28.02.2021 (în format electronic, nesemnat, 7 pagini); 
- Extrase de cont centralizator aferent perioadei 01.01.2021 – 28.02.2021 (în format electronic, nesemnat, 1 pagină); 
- Jurnal pentru cumpărări aferent perioadei 01.01.2021 – 28.02.2021 (în format electronic, nesemnat, 1 pagină); 
- Jurnal pentru vânzări aferent perioadei 01.01.2021 – 28.02.2021 (în format electronic, nesemnat, 3 pagini). 
În data de 06.04.2021 subscrisa a primit prin poștă următoarele documente financiar-contabile: 
- balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2021 (semnată, 3 pagini); 
- balanța de verificare aferentă lunii februarie 2021 (semnată, 3 pagini); 
- Registru de casă centralizator aferent perioadei 01.01.2021 – 28.02.2021 (semnat, 7 pagini); 
- Extrase de cont centralizator aferent perioadei 01.01.2021 – 28.02.2021 (în format electronic, semnat, 1 pagină); 
- Jurnal pentru cumpărări aferent perioadei 01.01.2021 – 28.02.2021 (semnat, 1 pagină); 
- Jurnal pentru vânzări aferent perioadei 01.01.2021 – 28.02.2021 (semnat, 3 pagini); 
- Dispoziție de plată către casierie din data de 20.11.2020 pentru suma de 10.000 lei (copie conform cu originalul); 
- Dispoziție de încasare către casierie din data de 17.10.2020 pentru suma de 10.000 lei (copie conform cu originalul); 
- Dispoziție de încasare către casierie din data de 16.10.2020 pentru suma de 10.000 lei (copie conform cu originalul); 
- Dispoziție de plată către casierie din data de 19.11.2020 pentru suma de 10.000 lei (copie conform cu originalul); 
Menționăm faptul că, adminstratorul special a comunicat în data de 24.03.2021 prin e-mail către subscrisa următoarele: 
- foaie de vărsământ nr. 3/301/22.03.2021 emisă de Raiffeisen Bank SA în baza căreia depunătorul Popa I. D. a depus 
suma de 430,00 lei cu explicația „rata trim./Frigodore Serv SRL” în contul bancar al creditorului IT Air Print SRL; 
- foaie de vărsământ CIDNJFFI.2498554 emisă de Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA Arad în baza căreia 
depunătorul Popa I. D. a depus suma de 932,85 lei cu explicația „rata trim 2 plan reorganizare pt SC Frigodore Serv 
SRL” în contul bancar al creditorului Intea Engineering Tecnologie Elettroniche Applicate SRL Sucursala Arad.  
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 cel 
de-al II-lea trimestru (perioada 01.01.2021 – 31.03.2021) sunt prevăzute următoarele plăți către creditorii debitorului 
Frigodore Serv SRL: D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Arad –   63.06 lei lei; SC IT Air Print SRL                                                                              
– 428.71 lei; SC Intea Engineering Tecnologie Elettroniche Applicat SRL Suc. Arad  – 932.85 lei. 
Debitorul prin administratorul special nu a respectat programul de plată a creanțelor, respectiv nu a achitat rata aferentă 
trimestrului II către creditorul D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Arad, iar ratele către creditorii IT Air Print SRL și Intea 
Engineering Tecnologie Elettroniche Applicat SRL Suc. Arad  au fost achitat din sumele avansate de administratorul 
Popa I. D. 
Urmare analizei documentelor financiar-contabile anterior menționate, administratorul judiciar a constatat faptul că, 
administratorul special a efectuat operațiuni de achiziții, respectiv plăți, neavizate de către administratorul judiciar, 
astfel; 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii octombrie 2020 și a Registrului de casă centralizator aferent perioadei 
01.10.2020-31.12.2020, în cursul lunii octombrie 2020 administratorul special a efectuat următoarele operațiuni:  
- au fost efectuate operațiuni de „creditare” a societății debitoare cu suma de 40.000,00 lei; 
- au fost înregistrate noi datorii către furnizori în valoare de 46.295,59 lei și au fost achitate datorii în valoare de 
69.057,15 lei cu numerar din casierie; 
- au fost înregistrate noi creanțe în valoare de 11.699,85 lei și au fost încasate creanțe în valoare de 2.800 lei; 
- administratorul special a achitat salariul de 1.346 lei; 
- au fost efectuate operațiuni de plăți cu numerar din casiere în sumă de 72.507,34 lei și au fost încasate disponibilități 
bănești în casiere în sumă de 42.800 lei; 
- au fost înregistrate venituri de 59.334,28 lei și cheltuieli de 8.035,41 lei.  
• Conform balanței de verificare aferentă lunii noiembrie 2020 și a Registrului de casă centralizator aferent perioadei 
01.10.2020-31.12.2020, în cursul lunii noiembrie 2020 administratorul special a efectuat următoarele operațiuni:  
- au fost efectuate operațiuni de restituiri de creditare de către administratorul special în sumă de 20.000 lei (în data de 
19.11.2020 – retrasă suma de 10.000 lei și în data de 20.11.2020 – retrasă suma de 10.000 lei). 
- au fost înregistrate noi datorii către furnizori în valoare de 7.404,64 lei și au fost achitate datorii în valoare de 7.419 lei 
cu numerar din casierie; 
- au fost înregistrate noi creanțe în valoare de 15.964,64 lei și au fost încasate creanțe în valoare de 27.024,64 lei; 
- administratorul special a achitat salariul de 1.482 lei; 
- au fost efectuate operațiuni de plăți cu numerar din casiere în sumă de 28.901 lei și au fost încasate disponibilități 
bănești în casiere în sumă de 27.024,64 lei; 
- au fost înregistrate venituri de 9.232,48 lei și cheltuieli de 48.547,64 lei.  
• Conform Jurnalului pentru vânzări aferent perioadei 01.10.2020 – 31.12.2020 în perioada 19.11.2020 – 20.11.2020 
administratorul special a înregistrat creanțe în valoare de 6.904,64 către societatea Frigodore SRL, având CUI 
43229416, cu sediul social în Arad, Strada Calarasilor nr. 20, judetul Arad, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 
J02 /1276 /2020, al cărui administrator este dl. Popa I. D.. 
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• Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020 și a Registrului de casă centralizator aferent perioadei 
01.10.2020-31.12.2020, în cursul lunii decembrie 2020 administratorul special a efectuat următoarele operațiuni:  
- au fost înregistrate noi datorii către furnizori în valoare de 7.314,76 lei și au fost achitate datorii în valoare de 
21.203,77 lei cu numerar din casierie; 
- au fost înregistrate noi creanțe în valoare de 4.885,64 lei și au fost încasate creanțe în valoare de 109.268,49 lei; 
- administratorul special a achitat salariul de 1.521 lei; 
- au fost efectuate operațiuni de plăți cu numerar din casiere în sumă de 2.843 lei și au fost încasate disponibilități 
bănești în casiere în sumă de 96.183 lei; 
- au fost înregistrate venituri de 22.799,17 lei și cheltuieli de 5.630,06 lei; 
- la data de 31.12.2020 debitorul înregistrează numerar în casierie în sumă de 99.671,84 lei.  
• Conform balanței de verificare aferentă lunii ianuarie 2021, în cursul lunii ianuarie 2021 administratorul special a 
efectuat următoarele operațiuni:  
- au fost înregistrate noi datorii către furnizori în valoare de 2.285 lei și au fost achitate datorii în valoare de 500 lei cu 
numerar din casierie; 
- au fost încasate creanțe în valoare de 9.809 lei; 
- administratorul special a achitat salariul de 1.521 lei; 
- au fost efectuate operațiuni de plăți cu numerar din casiere în sumă de 2.021 lei și au fost încasate disponibilități 
bănești în casiere în sumă de 9.809 lei; 
- nu au fost înregistrate venituri și au fost înregistrate cheltuieli de 2.659 lei; 
- la data de 31.01.2021 debitorul înregistrează numerar în casierie în sumă de 107.459,84 lei.  
• Conform balanței de verificare aferentă lunii februarie 2021, în cursul lunii februarie 2021 administratorul special a 
efectuat următoarele operațiuni:  
- administratorul special a achitat salariul de 1.561 lei; 
- au fost efectuate operațiuni de plăți cu numerar din casiere în sumă de 1.561 lei; 
- nu au fost înregistrate venituri și au fost înregistrate cheltuieli de 2.659 lei; 
- la data de 28.02.2021 debitorul înregistrează numerar în casierie în sumă de 105.898,84 lei.  
Astfel, administratorul judiciar va înainta acțiunea de atragere a răspunderii administratorului special în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că, debitorul prin administratorul special nu a achitat cheltuielile de procedură curente (onorariul 
administratorului judiciar și sumele avansate pentru plata cheltuielilor poștale), obligațiile curente asumate prin planul 
de reorganizare nefiind îndeplinite. 
De asemenea, administratorul special nu a comunicat administratorului judiciar listele cu plățile și încasările efectuate 
în perioada de reorganizare. 
4. 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 cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
136.70 lei 

 

5. 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 – aprilie 
2021 este în valoare totală de 8.925,00 lei, calculat astfel: 
 8 luni * 1.500 lei + TVA = 14.280,00 lei, nefiind achitat până la data prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună: 
- Intrarea în faliment în procedura generală a debitorului SC Frigodore Serv SRL în temeiul disp. art. art. 145 alin. (1) 
lit. C coroborat cu disp. art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
- Desemnarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014, respectiv stabilirea onorariului acestuia constând în onorariul lunar de 1.500 lei (exclusiv TVA), 
- Acordarea unui nou termen de judecată în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


