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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1779 Data emiterii: 21.05.2021 

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. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului SC Frigodore Serv SRL, numit 
prin Sentința civilă nr. 302 din data de 22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 
2857/108/2019, 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 faliment pentru debitorul SC Frigodore Serv SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 

 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 
Lichidator 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. 1257/15.04.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 22.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6836/16.2021 (extrasul 
BPI fiind depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-privind-debitorul-Frigodore-Serv-SRL-termen-fond-
22.04.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 302 din data de 22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 
2857/108/2019, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în faliment a societății 
debitoare SC Frigodore Serv SRL, cu sediul social în loc. Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J02/1382/2018, având CUI 39807651. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoarei și ridicarea dreptului 
de administrare al administratorului debitorului Frigodore Serv SRL. 
De asemenea, în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar 
al debitorului Frigodore Serv SRL societatea de practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL, care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu 
un onorariu de 1500 lei/lună. 
Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 302 din data de 
22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2857/108/2019 nu a fost comunicată în 
original subscrisei/prin publicare în BPI. 
3. Referitor la disp. art. 140 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 140 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014: „În cazul intrării în faliment se va reveni la situația 
stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitorului prevăzut la art. 112 alin. (1), scăzându-se 
sumele achitate în timpul planului de reorganizare”, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv 
actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Frigodore Serv SRL nr. 1712/18.05.2021, acesta fiind depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8856/19.05.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Tabel-definitiv-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-
debitorului-Frigodore-Serv-SRL.pdf.  
Conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Frigodore Serv SRL nr. 
1712/18.05.2021, au fost efectuate următoarele modificări: 
- creanța creditorului IT Air Print SRL în valoare de 26,805.63 lei a fost redusă cum suma de 575.28 lei, din care: 
creanța în valoare de F155,28 lei a fost achiată conform foaie de vărsământ nr. 3/303/23.12.2020 emisă de Raiffeisen 
Bank SA; creanța în valoare de 420,00 lei a fost achitată conform foaie de vărsământ nr. 3/3/22.03.2021 emisă de 
Raiffeisen Bank SA; 
- creanța creditorului SC Intea Engineering Tecnologie Elettroniche Applicat SRL Sucursala Arad SRL în valoare de 
58,327.00 lei a fost redusă cum suma de 1,270.73 lei, din care: creanța în valoare de 337,88 lei a fost achitată conform 
Foaie de vărsământ CIDNJFFI.2467759/29.12.2020 emisă de Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA; creanța 
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în valoare de 932,85 lei a fost achitată conform foaie de vărsământ CIDNJFFI.2498554/15.03.2021 emisă de Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA. 
Creanța creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad nu a fost ajustată, întrucât debitorul prin 
administratorul special nu a achitat rata aferentă trimestrului II din planul de reorganizare, iar rata aferentă trimestrului I 
nu a fost achitată de către persoana fizică Popa S., suma fiind restituită din cauza imposibilității stingerii corelării plății 
efectuate de către o persoană fizică și a obligației fiscale înregistrate de Frigodore Serv SRL. 
4. Referitor la disp. art. 99 și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 99 și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv cu dispozițiile judecătorului-sindic 
pronunțate prin Sentința civilă nr. 302 din data de 22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în 
dosarul nr. 2857/108/2019, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat debitorului SC Frigodore Serv SRL la sediul social din Arad, str. Călărașilor nr. 20, jud. Arad, notificarea 
privind intrarea în faliment nr. 1605/11.05.2021, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39864407696;  
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 1606/11.05.2021 către 
administratorul special Popa I. D., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
nr. AR39864407706.  
De asemenea, notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 1606/11.05.2021 către 
administratorul special Popa I. D. și prin e-mail, la adresa frigodoreserv@gmail.com, cu confirmare de primire de către 
dl. Popa I. D.  
Prin Notificarea nr. 1606/11.05.2021 primită de către administratorul special Popa I. D., lichidatorul judiciar a 
comunicat următoarele: „Termenul maxim de predare a gestiunii de la debitoarea Frigodore Serv SRL prin 
administrator special Popa I. D. către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și listei 
actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență, este la data de 17.05.2021. 
Conform disp. art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014: „e) întocmirea de către administratorul judiciar și predarea 
către lichidatorul judiciar, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în faliment, în cadrul procedurii generale, a unei 
liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor 
născute după deschiderea procedurii, a tabelului definitiv al creanțelor și a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a 
oricăror rapoarte de distribuție, a listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. Această 
obligație revine administratorului special, cu avizul administratorului judiciar, dacă, până la data deschiderii procedurii 
falimentului, nu a fost ridicat dreptul de administrare;” 
Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Frigodore Serv SRL fără 
avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Frigodore Serv SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 
85/2014  se va efectua în data de 17.05.2021, la ora 13:00.  
Având în vedere faptul că, debitorul Frigodore Serv SRL prin administratorul special Popa I. D., nu a comunicat 
subscrisei lista creditorilor prevăzută  la art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor 
prevăzute de disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea 
în faliment a debitorului SC Frigodore Serv SRL prin e-mail și poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
următorilor creditori: 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa Notificare nr. Dovada comunicare 

1 
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice  
Arad 

Arad, Bdul Revoluției nr. 77-
79, jud. Arad 

1669/14.05.2021 
Prin poștă cu scrisoare cu confirmare de 
primire nr. AR39865162970 și prin e-mail, 
cu confirmare de primire 

2 SC It Air Print SRL 
loc. Călan, strada Unirii, bloc 4, 

ap. 7, jud. Hunedoara 
1670/14.05.2021 

prin e-mail la adresele: - și office@air-
mag.ro, cu confirmare de primire 

3 
SC Intea Engineering 

Tecnologie Elettroniche 
Applicat SRL Sucursala Arad 

Arad, Calea Zimandului nr. 9, 
jud. Arad 

1671/14.05.2021 
prin e-mail la adresa: -,  
cu confirmare de primire 

4 Municipiul Arad 
Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 

75, jud. Arad 
1773/20.05.2021 

prin e-mail la adresele: 
dvp.sipj@primariaarad.ro și 
pma@primariaarad.ro 

Lichidatorul judiciar a comunicat către creditori următoarele termene stabilite prin Sentința civilă nr. 302 din data de 
22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2857/108/2019: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment, este la data de 04.06.2021; 
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- Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
02.07.2021; 
- Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe; 
- Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații formulat împotriva tabelului suplimentar de creanțe este la data 
de 15.07.2021; 
- Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 30.07.2021; 
- Termenul pentru continuarea procedurii este la data de 15.07.2021, ora 10. 
Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 1602/11.05.2021 a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8330/12.05.2021, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-SC-
Frigodore-Serv-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 13.05.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Arad notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 
1604/11.05.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 1663/13.05.2021 Judecătoriei Arad prin e-mail.  
Conform dispozițiilor judecătorului-sindic pronunțate prin Sentința civilă nr. 302 din data de 22.04.2021 pronunţată de 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2857/108/2019, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind 
intrarea în faliment a debitorului SC Frigodore Serv SRL nr. 1664/13.05.2021 băncii unde debitorul are deschise 
conturi, respectiv Banca Transilvania SA.  
5. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul special cu privire la efectuarea inventarierii bunurilor din 
averea debitorului Frigodore Serv SRL în conformitate cu disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, în data de17.05.2021, la 
ora 13:00, la sediul social al debitorului. 
Din cuprinsul procesului-verbal de inventariere nr. 1691/17.05.2021, se rețin următoarele aspecte: 
• Conform evidențelor contabile – balanța de verificare aferentă lunii februarie 2021, debitorul Frigodore Serv SRL 
înregistrează următoarele bunuri: 
- Mijloc de transport în valoare de 18.000 lei; 
- Mobilier în valoare de 7.500 lei; 
- Numerar în casierie (în lei) în sumă de 105.898,84 lei. 
• Conform Adresei nr. 145693 din data de 09.03.2020 emisă de Primăria Municipiului Arad, debitorul Frigodore Serv 
SRL figurează în evidențele fiscale cu bunul mobil - Autoturism marca Volkswagen Caddy, serie șasiu 
WV2ZZZ2KZ8X039690. 
• Conform Adresiei nr. 25539 din data de 01.04.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Arad, în urma verificărilor efectuate în baza de date informatizată, debitorul 
SC Frigodore Serv SRL figurează cu autovehiculul marca Volkswagen, nr. identificare WV2ZZZ2KZ8X039690, 
înmatriculat în județul Arad la data de 06.06.2019, cu nr. de înmatriculare AR 81 SDD. 
• Lichidatorul judiciar nu a identificat bunurile mobile din averea debitorului, întrucât administratorul special nu a 
predat în vederea inventarierii conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, bunurile înregistrate în evidențele 
contabile, respectiv în evidențele autorităților: 

Denumire bun Existența faptică 
Mijloc de transport - autovehiculul marca VOLKSWAGEN, nr. identificare 
WV2ZZZ2KZ8X039690, înmatriculat în județul Arad la data de 06.06.2019, cu nr. de 
înmatriculare AR 81 SDD 

Nu a fost predat de către administratorul 
special 

Mobilier Nu a fost predat de către administratorul 
special 

Numerar în casierie (în lei) în sumă de 105.898,84 lei Nu a fost predat de către administratorul 
special 

Conform Adresei nr. 380205/20.05.2021 emisă de Municipiul Arad prin Direcția Venituri, Serviciul Impunere Persoane 
Juridice, societatea debitoare Frigodore Serv figurează în evidențele fiscale cu mijlocul de transport – autoturism marca 
Volkswagen, nr. identificare WV2ZZZ2KZ8X039690, nr. de înmatriculare AR 81 SDD, cap. cilindrică 1896, serie 
motor 392066, înregistrând obligații fiscale aferente datorate la bugetul local pentru perioada 07.02.2020 – 22.04.2021 
în valoare de 350,00 lei. 
6. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
Conform dispozițiilor judecătorului-sindic pronunțate prin Sentința civilă nr. 302 din data de 22.04.2021 pronunţată de 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2857/108/2019, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL în data de 19.05.2021, ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiş, având CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, desemnat de către judecătorul-
sindic prin Sentința civilă nr. 302 din data de 22.04.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 2857/108/2019. 
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(2). Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: un onorariu lunar de 1.500 
lei exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,00% exclusiv TVA din sumele obținute din valorificarea bunurilor și 
recuperarea creanțelor”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 19.05.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 26.05.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 19.05.2021, ora 09:00 – parte 
integrantă a Notificării privind intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului Frigodore Serv SRL nr. 
1602/11.05.2021 a fost publicat în BPI nr. 8330/12.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-SC-
Frigodore-Serv-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1734/19.05.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Frigodore Serv SRL din data de 19.05.2021 ora 09:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, fiind comunicate voturi de către 
creditori ale căror creanțe reprezintă un procent de 4,5203% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul 
definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Frigodore Serv SRL nr. 1712/18.05.2021, Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 19.05.2021 ora 09:00 se află în imposibilitate de a 
adopta o decizie. 
Procesului-verbal nr. 1734/19.05.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 
19.05.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-SC-Frigodore-Serv-SRL-din-data-de-19.05.2021-ora-09.00.pdf.  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 19.05.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 26.05.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
7. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură, sunt de 109,31 lei, 
nerecuperate până la data prezentului raport de activitate. 

Nr. Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007732 19.08.2020 10.70 lei Transmitere Plan reorganizare creditor 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00007732 15.10.2020 7.80 lei transmitere Notificare administrator special 

3 SC Olimpiq Media SRL PBL 25291 13.05.2021 66.21 lei 
publicare notificare privind intrarea în 

faliment a debitorului în ziarul Național din 
data de 13.05.2021 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004903 20.05.2021 8.20 lei 

comunicare notificare privind intrarea în 
faliment a debitorului către AJFP Arad 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004604 12.05.2021 8.20 lei 

comunicare notificare privind intrare în 
faliment către debitor 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004605 12.05.2021 8.20 lei 

comunicare notificare privind intrare în 
faliment către administratorul special 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură 
109.31 lei 

 

8. 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. 
Onorariul lichidatorului judiciar datorat pentru luna mai 2021 este în valoare de 1500 lei exclusiv TVA, nefiind achitat 
până la data prezentului raport de activitate. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou 
termen de judecată în vederea întocmirii tabelului suplimentar de creanțe, identificării și inventarierii bunurilor din 
averea debitorului și îndeplinirii atribuțiilor prevăzute Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


