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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 3646 Data emiterii: 22.09.2021 

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: Raportul lunar 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 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Frigodore Serv SRL nr. 3069/19.08.2021, pentru termenul lunar 
din data de 22.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14012/25.08.2021 (extras BPI depus la dosarul 
cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-privind-debitorul-Frigodore-Serv-SRL-termen-lunar-22.08.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 155 și art. 156 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere că bunul mobil nu a fost valorificat la valoarea de piață, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea 
ședințelor de licitații publice conform regulamentului de vânzare aprobat, în vederea valorificării bunului mobil – 
Autoturism M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca Volkswagen, tip Caddy, an fabricație 2008, nr. omologare 
AC11111K11W47E4/2008, nr. identificare WV2ZZZ2KZX039690, serie motor 392066, combustibil Diesel, la prețul 
de 2.223 EURO + TVA (reprezentând 90% din valoarea de piață), astfel: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil – Autoturism M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca Volkswagen, 
tip Caddy, an fabricație 2008, nr. omologare AC11111K11W47E4/2008, nr. identificare WV2ZZZ2KZX039690, serie motor 392066, 

combustibil Diesel,  
din averea debitorului Frigodore Serv SRL,  

la prețul de pornire de 90% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultan
t-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturi 

publicitare.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• afișat la 
avizierul 
Primăriei 

Municipiului 
Arad 

• în ziarul 
Național din 

data de 
12.08.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform publicatiei 

de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform  
regulament 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 19.08.2021 
ora 13:00 

90% 
3038/19.08.2021 
(dovezi depuse 

la dosarul cauzei) 
- 0 4 la 90% - - 

2 
26.08.2021 
ora 13:00 

90% 
3190/26.08.2021 

- 0 3 la 90% - - 

3 
02.09.2021 
ora 13:00 

90% 
3235/02.09.2021  

- 0 2 la 90% - - 

4 
09.09.2021 
ora 13:00 

90% 
3364/09.09.2021  

- 0 1 la 90% - - 

5 
19.08.2021 
ora 13:00 

90% 
3038/19.08.2021  

- 0 0 la 90% - - 

Având în vedere că bunul mobil nu a fost valorificat la valoarea de piață, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea 
ședințelor de licitații publice conform regulamentului de vânzare aprobat, în vederea valorificării bunului mobil – 
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Autoturism M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca Volkswagen, tip Caddy, an fabricație 2008, nr. omologare 
AC11111K11W47E4/2008, nr. identificare WV2ZZZ2KZX039690, serie motor 392066, combustibil Diesel, la prețul 
de 1.976 EURO + TVA (reprezentând 80% din valoarea de piață), astfel: 
Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil – Autoturism M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca Volkswagen, tip 

Caddy, an fabricație 2008, nr. omologare AC11111K11W47E4/2008, nr. identificare WV2ZZZ2KZX039690, serie motor 392066, combustibil 
Diesel,  

din averea debitorului Frigodore Serv SRL,  
la prețul de pornire de 80% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturi 

publicitare.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• afișat la 
avizierul 
Primăriei 

Municipiului 
Arad 

• în ziarul 
Național din 

data de 
17.09.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform publicatiei 

de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform  
regulament 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 
24.09.2021 
ora 10:00 

80% 
3038/19.08.2021  

- - - - - 

3. Referitor la dosarul nr. 2857/108/2019/a1 
Conform documentelor financiar-contabile predate lichidatorului judiciar de către administratorul special Popa I. D.: 
balanța de verificare aferentă lunii martie 2021 și Registrul de casă centralizator la contul 5311 aferent perioadei 
01.03.2021 – 30.04.2021, debitorul Frigodore Serv SRL înregistrează la data de 30.04.2021 numerar în casierie în sumă 
de 102.864,86 lei. 
Numerarul din casieria societății debitoare Frigodore Serv SRL în sumă de 102.864,86 lei nu a fost predat de către 
administratorul special Popa I. D. lichidatorului judiciar la data intrării în faliment, în vederea depunerii acestuia în 
contul unic de insolvență al debitorului. 
Lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul Arad Cererea de chemare în judecată a administratorului special Popa I. 
D. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat: 
- Constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei Frigodore Serv SRL în cuantum de 
102.864,86 lei de către administratorul special dl. Popa I. D.; 
- Obligarea pârâtului Popa I. D. la plata către debitoarea insolventă Frigodore Serv SRL a sumei de 102.864,86 lei 
reprezentând disponibilitățile bănești aflate în casieria debitoarei și nepredate lichidatorului judiciar, ca urmare a 
constatării nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei; 
- Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2857/108/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, fiind stabilit 
primul termen de judecată în data de 21.10.2021. 
În data de 07.09.2021 administratorul special Popa I. D. a procedat la restituirea numerarului din casieria societății 
debitoare Frigodore Serv SRL în sumă de 102.864,86 lei prin virarea acestuia în contul unic de insolvență al 
debitorului. 
Astfel, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 2857/108/2019/a1 Cererea de renunțare la judecarea cauzei formulată 
în temeiul art. 406 NCPC. 
Prin Adresa nr. 22/08.09.2021 comuncată subscrisei prin poștă, administratorul special a solicitat efectuarea 
distribuirilor către creditori, având în vedere restituirea numerarului în contul unic de insolvență. 
Lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de 
creanțe în conformitate cu disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014. 
4. 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 275,39 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 comunicare plan de 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 

7 
SC Olimpiq Media SRL PBL 26332 

  
05.07.2021 68,69 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 05.07.2021 

8 C. N. Poșta Română S.A. DIV00005914 25.06.2021 8.20 lei Comunicare somație către Popa I. D. 
9 C. N. Poșta Română S.A. DIV00006156 05.07.2021 8.20 lei Comunicare somație către Popa I. D. 
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10 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00006727 27.07.2021 12.30 lei 

comunicare cerere de chemare în judecată către Tribunalul 
Arad 

11 
SC Olimpiq Media SRL PBL 26933 12.08.2021 68.69 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 12.08.2021 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
275,39 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 2020 – 
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. 
Conform hotărârii Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 26.05.2021, ora 09:00, 
consemnată în procesul-verbal nr. 1820/26.05.2021 publicat în BPI nr. 9432/27.05.2021 onorariul lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL pentru procedura de faliment constă 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. 
Onorariul lichidatorului judiciar datorat pentru perioada mai 2021-septembrie 2021 este în valoare totală de 8.925,00 lei 
(inclusiv TVA), nefiind achitat până la data prezentului raport de activitate. 
Onorariul datorat evaluatorului PFA Tărăsescu I. P. O. este în valoare de 400,00 lei (nu se adaugă TVA), conform 
facturii fiscale seria TPO nr. 153 din data de 23.06.2021. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou 
termen de judecată în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului 
judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


