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Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 
Nr.: 4317 Data emiterii: 26.10.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 654/100/2020; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Stancu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: Aladin Company SRL, cod de identificare fiscală: 6888897; Sediul social: Arad, str. Pădurii, nr. 28, jud. 
Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1750/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv cuprinzând creanțele înregistrate împotriva averii debitorului Aladin Company 
SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021. 
5. 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: G..popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Aladin Company SRL, 
conform Încheierii civile nr. 172 din data de 05.10.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 654/100/2020/a5, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în 
procedura generală de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Aladin Company 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014, pentru debitorul Aladin Company SRL 
Număr dosar 654/100/2020; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Carmen Stancu 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Aladin Company SRL 
1. Referitor la numirea administratorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. 708/25.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor Din cuprinsul Procesului-
verbal al Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.09.2021 ora 12:00 nr. 4274/14.09.2021, publicat în BPI nr. 
15097/14.09.2021, se reține: 
„Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi: 
o Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, 
în reprezentarea unei creanțe de 76,62% din totalul de creanțe cu drept de vot și 78,27% din cvorumul ședinței, în urma 
procedurii de selecție a unui practician în insolvență desfășurată la nivelul AJFP Arad, în conformitate cu prevederile 
OPANAF nr. 1443/2019, solicită desemnarea ca și administrator judiciar în cauză a practicianului în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar de 230 lei și onorariul de succes de 1%. […] 
Administratorul judiciar, ținând cont de voturile exprimate și de ponderea deținută de creditoare, constată că a fost 
confirmat în calitate de administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar de 230 lei și onorariul 
de succes de 1%, cu o pondere de 76,62% din totalul de creanțe cu drept de vot și 78,27% din cvorumul ședinței”. 
Prin Încheierea civilă nr. 172 din data de 05.10.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
654/100/2020/a5, judecătorul-sindic a dispus:  
„Admite cererea formulată de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația 
județeană a finanțelor publice Arad cu sediul în Arad, B-dul Revoluție nr.79 . 
Înlocuiește pe administratorul judiciar provizoriu Insolvența SM SPRL cu sediul în Satu Mare, str.Crișan nr.5, ap.2, 
jud.Arad cu administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinți care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 cu un onorariu lunar de 230 
lei și 1% success. 
Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu Insolvența SM SPRL Satu Mare să predea administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL Drobeta Turnu Severin actele de procedură îndeplinite până la data de 5.10.2021. 
Descarcă pe administratorul judiciar provizoriu Insolvența SM SPRL Satu Mare și pe toate persoanele care l-au asistat 
de toate îndatoririle sau responsabilitățile cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari de drepturi de 
preferință, acționari sau asociați”. 
2. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
Administratorul judiciar a comunicat către fostul administrator judiciar Insolvență SM SPRL, Adresa nr. 
4174/18.10.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor documente cu 
privire la debitorul Aladin Company SRL:  
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
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• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generale a insolvenței, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul  Aladin Company SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Aladin Company SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Aladin Company SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale a insolvenței de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului.  
Menționăm faptul că, administrator judiciar Insolvență SM SPRL a predat parțial documentele solicitate de către 
subscrisa. 
Subscrisa a identificat la dosarul cauzei Raportul de evaluare cu privire la terenuri intravilane cu numerele cadastrale 
50543 și 50540 situate în Vălenii de Mureș, Comuna Brancovenești, jud. Mureș, nr. 939890/ 09.06.2021, întocmit de 
către Cerved Property Services SA.  
Menționăm faptul că, debitorul deține în proprietate următoarele bunuri imobile: 
- teren în suprafață de 5.810 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 
Brâncovenești; 
- teren în suprafață de 3.000 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 
Brâncovenești; 
Cu privire la desemnarea expertului evaluator Cerved Property Services SA în vederea stabilirii valorii de piață a 
bunurilor imobile din averea debitorului, menționăm următoarele: 
• Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.05.2021, ora 14:00 nr. 2632/04.05.2021 
publicat în BPI nr. 7880/06.05.2021, administratorul judiciar provizoriu, ținând cont de voturile exprimate și de 
ponderea deținută de creditoare, a constatat că a fost aprobată desemnarea de către practicianul în insolvență a unui 
evaluator, fiind desemnat evaluatorul Cerved Properties Services SA cu onorariul de 1.500 RON + TVA. 
• Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad a formulat contestație împotriva hotărârii Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 04.05.2021, ora 14:00, prin care a solicitat anularea acesteia ca fiind nelegală și 
reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor cu aceeași ordine de zi. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 
654/100/2020/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având următorul termen stabilit în data de 
22.11.2021. 
• Onorariul expertului evaluator Cerved Properties Services SA este de 1.500 RON + TVA nu a fost supus aprobării 
Adunării Generale a Creditorilor. 
Astfel, în cazul în care la termenul de judecată din data de 22.11.2021, instanța de judecată va pronunța o soluție de 
anulare a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.05.2021, ora 14:00, inclusiv a hotărârii cu privire la 
punctul 4 de pe ordinea de zi - aprobarea desemnării de către practicianul în insolvență a unui evaluator, administratorul 
judiciar va proceda la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a onorariului 
expertului evaluator Cerved Properties Services SA, respectiv aprobarea Raportului de evaluare cu privire la terenuri 
intravilane cu numerele cadastrale 50543 și 50540 situate în Vălenii de Mureș, Comuna Brancovenești, jud. Mureș, nr. 
939890/ 09.06.2021, întocmit de către Cerved Property Services SA. 
3. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Conform Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a societății Aladin 
Company SRL nr. 2336/09.04.2021, publicat în BPI nr. 6467/12.04.2021, întocmit de adminsitratorul judiciar 
provizoriu Insolvență SM SPRL, administratorul statutar dl. Migali I. nu a predat documentele financiar-contabile ale 
societății debitoare. 
De asemenea, se reține faptul că, starea de insolvență a societății debitoare Aladin Company SRL este imputabilă 
administratorului statutar Migali I., conform disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 01.11.2018, 
respectiv ultimele situații financiare anuale depuse de debitor prin administratorul dl. Migali I. la organul fiscal sunt 
cele încheiate la data de 31.12.2016 
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea Aladin Company SRL este inactivă începând cu 
data de 07.06.2018, conform Deciziei nr. 1737/26.04.2018. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatNull.jsp)  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a societății  
Aladin Company SRL a fost anulată în data de 07.06.2018, anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din 
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oficiu, potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (11) lit. a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare. (conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul Aladin Company SRL înregistrează la 
data de 31.12.2016 următoarea situație financiară: 
Denumire indicatori Valoare 
Indicatori din bilant 

 
Active imobilizate - total 226968 
Active circulante - total, din care 1513705 
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de 
executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 

51320 

Creante 1331823 
Casa si conturi la banci 130562 
Cheltuieli in avans - 
Datorii 1198138 
Venituri in avans - 
Provizioane - 
Capitaluri - total, din care: 542535 
Capital subscris varsat 2200 
Patrimoniul regiei - 
Indicatori din Contul de profit si pierdere 

 
Cifra de afaceri neta 5453913 
Venituri totale 5480850 
Cheltuieli totale 5152905 
Profitul sau pierderea brut(a) 

 
-Profit 327945 
-Pierdere 0 
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar 

 
-Profit 274117 
-Pierdere 0 
Indicatori din date informative 

 
Numar mediu de salariati 2 

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN 

Comert cu ridicata al 
produselor din ceramica, 
sticlarie, si produse de 

intretinere 

Din cuprinsul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare 
stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice nr. F-AR_150/05.05.2021, emisă de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Arad prin Activitatea de Inspecție Fiscală, au fost stabilite în sarcina debitorului Aladin Company 
SRL, se reține: 
- Societatea Aladin Company SRL nu a depus pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017 declarațiile fiscale D100 și D101, 
astfel că societatea nu a declarat veniturile obținute din livrările de mărfuri, așa cum sunt ele înscrise în deconturile de 
TVA și declarate ca achiziții de partenerii acestuia. În acest sens, a fost stabilit impozitul pe profit de 16.170 lei 
(calculat la veniturile de 101.065 lei). 
- Din analiza bilanțului contabil depus la 30.06.2017 si existent în baza de date ANAF, rezultă că societatea Aladin 
Company SRL are declarate cheltuieli de exploatare în suma de 1.304.413 lei. De asemenea, din decontul de TVA, 
D300 rezultă că societatea a înregistrat achiziții în perioada 01.07.2017-31.12.2017 în suma de 488.331 lei. Având în 
vedete faptul că, organele de inspecție fiscală nu au intrat în posesia actelelor și documentelor de evidență contabilă, 
respectiv a facturilor și a celorlalte documente care să ateste realitatea operațiunilor (facturi, avize, NIR, contracte, 
comenzi. CMR, etc.) înregistrate în evidența contabilă, rezulta că pentru pentru suma de 1.792.745 lei, societatea 
datorează un impozit pe profit în suma de 286.839 lei. 
- Din analiza declarațiilor D394 depuse de către clientii societății verificate, s-a constatat faptul ca, societatea Aladin 
Company SRL nu a declarat în unele luni toate livrările efectuate, sau a declarat cu întârziere unele livrări, fiind stabilite 
de către organele de inspecție fiscala, venituri suplimentare în suma totala de 215.492 lei pentru care societatea 
datoreaza un impozit pe profit in suma de 34.379 lei. 
- În perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017, societatea Aladin Company SRL și-a exercitat dreptul de deducere pentru 
achiziții de la intern pentru TVA în suma de 338.679 Iei pentru care nu a pus la dispoziția organelor de inspecție fiscala 
actele si documentele pe baza cărora si-a exercitat dreptul de deducere. 
- De asemenea, din analiza declarațiilor cod 394 depuse de către clientii societății verificate s-a constatat faptul că, 
societatea Aladin Company SRL nu a declarat în unele luni toate livrările efectuate, sau a declarat în întârziere unele 
livrări, fiind stabilite de către organele de inspecție fiscală, venituri suplimentare în suma totala de 213.492 lei, cărora le 
corespunde o TVA colectată în suma de 35.365 lei (159.712 lei x 19% si 55.782 lei x 19%). Astfel, organele de 
inspecție fiscală au stabilit o TVA suplimentară în sumă totală de 374.044 lei. 
- Societatea Aladin Company SRL a distribuit dividende în valoare de 530.234 lei, fiind stabilit de către organele de 
inspecție fiscală impozitul pe dividende neachitat de 26.312 lei). 
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Administratorul judiciar va proceda la somarea administratorului statutar dl. Migali I., cu privire la predarea de urgență 
a tuturor bunurilor din averea debitorului, respectiv a întregii evidențe contabile, registrele contabile obligatorii și 
documentelor financiar-contabile ale societății debitoare Aladin Company SRL. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, administratorul judiciar va întocmi Suplimentul la raportul privind 
cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Aladin Company SRL, cu indicarea 
tuturor faptelor săvârșite de către administratorul statutar, respectiv va proceda la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a suplimentului la raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014 și exprimarea unei poziții cu privire la înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar 
Migali I. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
4. Referitor la dosarul nr. 654/100/2020/a1 
Din cuprinsul Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.05.2021, ora 14:00 nr. 
2632/04.05.2021 publicat în BPI nr. 7880/06.05.2021, se reține: 
„Ordinea de zi: 
o prezentarea situației debitorului; 
o desemnarea Comitetului creditorilor; 
o confirmarea administratorului judiciar și stabilirea onorariului acestuia; 
o aprobarea raportului prev. de art. 58 lit. b) rap. la art. 97 alin. 1 din L.85/2014; 
o aprobarea desemnării de către practicianul în insolvență a unui evaluator; […] 
Administratorul judiciar provizoriu constată că pentru ședința Adunării Creditorilor au comunicat opțiunea de vot prin 
corespondență: 
o Patria Bank SA prin Adresa nr. 469377/29.04.2021, în reprezentarea unei creanțe de 61,34% din totalul de creanțe cu 
drept de vot; 
o Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, 
prin Adresa nr. 6983/ad/26.04.2021, creditoare sub condiție suspensivă și fără drept de vot conform art. 102 afin (5); 
Administratorul judiciar provizoriu, ținând cont de prevederile art. 49 afin. (1) din Legea nr. 85/2014 și constatând că 
sunt îndeplinite condițiile legale referitoare la cvorumul și majoritățile necesare, respectiv 61,34% din totalul de creanțe 
cu drept de vot, procedează la analiza votului exprimat, raportat la subiectele comunicate prin ordinea de zi. 
Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi: 
-Patria Bank SA, în reprezentarea unei creanțe de 61,34% din totalul de creanțe cu drept de vot și 100% din cvorumul 
ședinței, a luat la cunoștință de prezentarea situației debitoarei. 
Cu privire la al doilea punct de pe ordinea de zi: 
-Patria Bank SA, în reprezentarea unei creanțe de 61,34% din totalul de creanțe cu drept de vot și 100% din cvorumul 
ședinței, propune preluarea prerogativelor Comitetului Creditorilor de către Adunarea Creditorilor. 
Dat fiind numărul mic de creditori, administratorul judiciar provizoriu apreciază că nu este cazul a fi desemnat un 
Comitet al Creditorilor, atribuțiile Comitetului Creditorilor urmând a fi preluate de către Adunarea Creditorilor. 
Cu privire la al treilea punct de pe ordinea de zi:[…] 
Administratorul judiciar provizoriu, ținând cont de voturile exprimate și de ponderea deținută de creditoare, constată că 
a fost confirmat în calitate de administrator judiciar Insolvența SM SPRL, cu un onorariu fix de 5.000 lei + TVA pentru 
întreaga procedură și un onorariu de succes din sumele distribuite creditorilor astfel: 4% + TVA în primul an, 3% + 
TVA în al doilea an, 2% + TVA începând cu al treilea an, cu o pondere de 61,34% din totalul de creanțe cu drept de vot 
și 100% din cvorumul ședinței. 
Cu privire la al patrulea punct de pe ordinea de zi:[…] 
Administratorul judiciar provizoriu, ținând cont de voturile exprimate și de ponderea deținută de creditoare, constată că 
s-a luat act și a fost aprobat raportul prev. de art. 58 lit. b) raportat la art. 97 alin.l din Legea 85/2014. 
Cu privire la al cincilea punct de pe ordinea de zi:[…] 
Administratorul judiciar provizoriu, ținând cont de voturile exprimate și de ponderea deținută de creditoare, constată că 
a fost aprobată desemnarea de către practicianul în insolvență a unui evaluator, fiind desemnat evaluatorul Cerved 
Properties Services cu onorariul de 1.500 RON + TVA”. 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad a formulat contestație împotriva hotărârii Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 04.05.2021 și a Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 2632 din 
04.05.2021 publicat în BPI nr. 7880/06.05.2021, prin care a solicitat anularea acestora ca nelegale. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 654/100/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă. 
Prin Sentința civilă nr. 115 din data de 06.07.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
654/100/2020/a1, judecătorul-sindic a respins contestaţia formulată de creditorul Direcţia generală Regională a 
Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad împotriva hotărârii adunării 
generale a creditorilor din data de 4.05.2021 şi a procesului-verbal al adunării privind pe debitorul SC Aladin Company 
SRL. 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 115 din data 
de 06.07.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 654/100/2020/a1, prin care a solicitat 
modificarea sentinței atacate, în sensul admiterii contestației formulate de aceasta, anularea Procesului-verbal al 
Adunării Generale a Creditorilor nr. 2632 din 04.05.2021 ca fiind nelegal și reconvocarea unei noi ședințe a Adunării 
Generale a Creditorilor cu aceeași ordine de zi. 
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Astfel, a fost constituit dosarul nr. 654/100/2020/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 25.10.2021. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a depus Note scrise față de apelul formulat de către creditorul 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad 
împotriva Sentinței civile nr. 115 din data de 06.07.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 654/100/2020/a1, prin care a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței apelate și anularea hotărârii 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL din data de 04.05.2021 ora 14:00 consemnată în 
cadrul procesului-verbal nr. 2632/04.05.2021 publicat în BPI nr. 7880/06.05.2021 ca fiind nelegală. 
Cu privire la soluționarea solicitării apelantei-creditoare Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara 
prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad de a dispune reconvocarea unei noi ședințe a Adunării Generale 
a Creditorilor cu aceeași ordine de zi, subscrisa menționează următoarele aspecte: 
• Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.05.2021 a fost: 
„1 prezentarea situației debitorului; 
2 desemnarea Comitetului creditorilor; 
3 confirmarea administratorului judiciar și stabilirea onorariului acestuia; 
4 aprobarea raportului prev. de art. 58 lit. b) rap. la art. 97 alin. 1 din L.85/2014; 
5 aprobarea desemnării de către practicianul în insolvență a unui evaluator.” 
• Cu privire la punctul 1 și 4 de pe ordinea de zi a adunării creditorilor, având în vedere dreptul de vot al apelantei-
creditoare Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad, considerăm că se impune reconvocarea unei noi ședințe a Adunării Generale a Creditorilor cu aceste două 
puncte pe ordinea de zi:  prezentarea situației debitorului și aprobarea raportului prev. de art. 58 lit. b) rap. la art. 97 
alin. 1 din L.85/2014. 
De asemenea, ulterior predării de către practicianul în insolvență înlocuit Insolvență SM SRL către subscrisa a tututor 
actelor de procedură, respectiv ulterior identificării documentelor financiar-contabile ale debitorului Aladin Company 
SRL, în cazul în care vor fi identificate alte cauze și împrejurări care au dus apariția stării de insolvență a debitorului 
Aladin Company SRL, subscrisa va proceda la întocmirea suplimentului raportului prevăzut de art. 97 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, care va fi supus aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
• Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a adunării creditorilor - desemnarea Comitetului creditorilor, având în 
vedere numărul creditorilor înscriși în ultimul tabel de creanțe întocmit de către administratorul judiciar provizoriu 
Insolvența SM SPRL și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență – Tabelul definitiv cuprinzând creanțele 
înregistrate împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 
13846/19.08.2021 – 5 creditori, apreciem că nu se impune reconvocarea unei noi ședințe a Adunării Generale a 
Creditorilor cu acest punct pe ordinea de zi, din cauza numărului redus de creditori, este imposibilă desemnarea 
Comitetului creditorilor debitorului Aladin Company SRL, atribuțiile Comitetului creditorilor urmând a fi exercitate de 
Adunarea Generale a Creditorilor.  
• Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunării creditorilor - confirmarea administratorului judiciar și stabilirea 
onorariului acestuia, menționăm faptul că, prin Încheierea civilă nr. 172 din data de 05.10.2021 pronunțată de 
Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 654/100/2020/a5, a fost înlocuit administratorul judiciar provizoriu 
Insolvența SM SPRL cu administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL cu sediul în Drobeta Turnu Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinți care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 cu un 
onorariu lunar de 230 lei și 1% success – confirmat de Adunarea Generală a Creditorilor din data de 14.09.2021 ora 
12:00, consemnată nr. 4274/14.09.2021, publicat în BPI nr. 15097/14.09.2021. 
Astfel, apreciem că nu se impune reconvocarea unei noi ședințe a Adunării Generale a Creditorilor cu acest punct pe 
ordinea de zi. 
• Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a adunării creditorilor - aprobarea desemnării de către practicianul în 
insolvență a unui evaluator, menționăm faptul că, administratorul judiciar Insolvență SM SPRL a publicat în BPI nr. 
13848/19.08.2021, Anunțul privind depunerea la dosarul cauzei a Raportului de evaluare a bunurilor imobile din averea 
debitorului Aladin Company SRL, întocmit de evaluatorul Cerved Property Services SA.  
Astfel, raportul de evaluare a bunurilor imobile din averea debitorului a fost deja întocmit și depus la dosarul cauzei. 
Rămâne astfel în discuția AGC problema aprobării onorariului evaluatorului Cerved Property Services SA.  
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 22.11.2021. 
5. Referitor la dosarul nr. 654/100/2020/a2 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad a formulat contestație la Tabelul preliminar al creanțelor 
întocmit împotriva averii debitorului Aladin Company SRL, publicat în BPI nr. 7912/06.05.2021, prin care a solicitat 
obligarea administratorului judiciar la înscrierea în tabelul preliminar de creanțe a sumei de 1.925.347 lei, din care suma 
de 1.284.438 lei cu rangul de preferință prevăzut de disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 și suma de 640.909 lei cu 
rangul de preferință prevăzut de disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, ca și creanță neafectată de condiție. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 654/100/2020/a2 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 22.06.2021. 
Prin Sentința civilă nr. 496 din data de 06.07.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
654/100/2020/a2, judecătorul-sindic a dispus: 
„Admite contestația formulată de creditorul Direcția generală regională a finanțelor publice Timișoara - Administrația 
județeană a finanțelor publice Arad cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr.79 
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Dispune administratorului judiciar provizoriu Insolvența SM SPRL [...] să înscrie în tabelul preliminar al creanțelor 
debitorului SC Aladin Company SRL Arad-în insolvență cu sediul în Arad, str. Pădurii nr. 28, jud. Arad, număr de 
ordine în registrul comerțului J02/1750/2017, CUI RO 6888897 creanța creditorului în sumă de 1.925.347 lei din care 
suma de 1.284.438 lei cu rangul de preferință prevăzut de art.161 al.l pct.5 din Legea nr.85/2014 și suma de 640.909 cu 
rangul de preferință prevăzut de art.159 al.l pct.3 din Legea nr.85/2014 ca și creanță neafectată de condiție”. 
Conform Tabelului preliminar modificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 
3752/28.07.2021, de către administratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL, publicat în BPI nr. 
13028/29.07.2021, creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad în valoare de 640.909,00 lei a fost înscrisă cu rangul de preferință prevăzut de art. 
159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, creanță neafectată de condiție, reprezentând 21,11% din totalul masei credale, 
respectiv creanța în valoare de 1.284.438,00 lei a fost înscrisă cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din 
Legea nr. 85/2014, creanță neafectată de condiție, reprezentând 42,30% din totul masei credale. 
6. Referitor la dosarul nr. 654/100/2020/a3 
La data de 07.05.2021 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Arad a formulat în temeiul art. 102 din Legea nr. 85/2014 cererea suplimentară de înscrire la masa 
credală cu suma de 1.716.099 lei. 
Administratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021, publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021, în care creditorul 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad este 
înscris cu creanța în valoare totală de 3.641.446,00 lei (inclusiv creanța suplimentară în valoare de 1.716.099 lei) cu 
rangul de preferință prevăzut de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad a formulat contestație la Tabelul preliminar modificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Aladin Company SRL nr. 3752/28.07.2021, de către administratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL, publicat 
în BPI nr. 13028/29.07.2021, prin care a solicitat obligarea administratorului judiciar la înscrierea în tabelul preliminar 
de creanțe și cu suma de 1.716.099 lei conform disp. art. 102 din Legea nr. 85/2014, cu rangul de preferință prevăzut de 
art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 654/100/2020/a3 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 02.11.2021. 
Admnistratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
contestației ca fiind rămasă fără obiect, având în vedere întocmirea Tabelului definitiv nr. 3905/13.08.2021, în care 
creanța Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Arad a fost suplimentată urmare Cererii de înscriere a creanței suplimentare în sumă de 1.716.099 lei reprezentând 
creanță stabilită prin Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală nr. F-AR 
150/05.05.2021 urmare controlului ulterior efectuat în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Legea 85/2014. 
7. Referitor la dosarul nr. 654/100/2020/a4 
Administratorul judiciar provizoriu Insolvență SM SPRL a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021, publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021, în care creditorul 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad este 
înscris cu creanța în valoare totală de 3.641.446,00 lei (inclusiv creanța suplimentară în valoare de 1.716.099 lei) cu 
rangul de preferință prevăzut de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, având în vedere faptul că, conform Raportului de 
evaluare a bunurilor imobile garantate din averea debitorului, depus la dosarul cauzei, au fost evaluate la suma de 
165.520 lei, reprezentând o valoare mai mică decât suma pentru care s-a constituit dreptul de garanție în favoarea 
creditorului Patria Bank SA, acesta fiind înscris în tabelul definitiv cu o creanță garantată în valoare de 165.520 lei, iar 
diferența de creanță de 516.107,12 lei, fiind înscrisă ca și creanță chirografară. Având în vedere faptul că, dreptul de 
garanție al AJFP Arad are rang inferior celui deținut de Patria Bank, iar valoarea garanției a fost complet acoperită de 
creanța garantată a băncii, întreaga creanță a creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad a fost înscrisă în 
tabelul definitiv cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad a formulat contestație la Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Aladin 
Company SRL nr. 3905/13.08.2021, publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021, prin care a solicitat înscrierea în tabelul 
definitiv de creanțe a acesteia, în calitate de creditor garantat, cu suma de 640.909,00 lei. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 654/100/2020/a4 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 02.11.2021. 
8. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) și art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere următoarele: 
• Debitorul Aladin Company SRL prin administratorul statutar dl. Migali I. nu și-a declarat intenția de reorganizare 
potrivit art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014. 
• Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 a fost 
publicat în BPI nr. 13846 din data de 19.08.2021. 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul nu a  propus un plan de reorganizare în termen de 
30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe. 
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• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului Aladin Company SRL. 
• Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Aladin Company SRL nu are o structură 
economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
• Debitorul prin administratorul statutar dl. Migali I. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale aferente 
perioadei 2017-2020, 
• Actele constitutive și evidența contabilă nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar. 
• Administratorul statutar dl. Migali I. nu poate fi găsit, 
solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Aladin 
Company SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună: 
- Intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Aladin Company SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) 
și c) din Legea nr. 85/2014; 
- Confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului Aladin Company SRL, pe subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, 
CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G. și confirmarea onorariului pentru 
întreaga procedura generală de insolvență și de faliment, constând în onorariul fix lunar de 230 lei (exclusiv TVA) și un 
onorariul de succes de 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor; 
- acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluționării dosarelor asociate nr. 654/100/2020/a1, nr. 
654/100/2020/a3 și nr. 654/100/2020/a4, întocmirea suplimentului la raportului prevăzut de art. 97 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, convocarea Adunării Generale a Creditorilor și îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


