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Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr.: 5130 Data emiterii: 02.12.2021 
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: george.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 disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura 
generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Aladin Company SRL nr. 
4317/26.10.2021, întocmit pentru termenul de judecată din data de 02.11.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 18179/27.10.2021  (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-
ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-termen-fond-02.11.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitorului Aladin Company SRL, nr. 4852/18.11.2021, întocmit conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din 
Legea nr. 85/2014, având în vedere constatările reținute în 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. 
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Aladin Company SRL, nr. 4852/18.11.2021, întocmit în 
temeiul art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014, a fost depus la grefa Tribunalui Arad, fiind înregistrat la dosarul 
cauzei nr. 654/100/2020 aflat pe rolul Tribunalui Arad, Secţia a II-a Civilă, respectiv o copie de pe raport a fost depusă 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.  
Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Aladin 
Company SRL, nr. 4852/18.11.2021, a fost publicat în BPI nr. 20160/25.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Supliment-la-raport-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-Aladin-Company-SRL.pdf.  
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul nr. 4954/24.11.2021 privind depunerea 
Suplimentului la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Aladin 
Company SRL, nr. 4852/18.11.2021, cu indicarea datei ședinței Adunării Generale a Creditorilor, a fost publicat în BPI 
nr. 20137/25.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Anunt-privind-suplimentul-la-raportul-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf.  
Conform situațiilor financiare trimestriale încheiate la data de 30.06.2017 depuse la organul fiscal (comunicate 
administratorului judiciar de Administrația Județeană a Finanțelor Publice), la data de 30.06.2017 debitorul Aladin 
Company SRL înregistrează active în valoare totală de 2.719.363 lei reprezentând: imobilizări corporale – 226.140 lei; 
stocuri – 338.001 lei; creanțe – 1.624.988 lei; disponibilități bănești – 530.234 lei. 
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul societății debitoare Aladin Company SRL dl. Migali I. nu a 
răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a comunicat documentele financiar-contabile ale societății, 
actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 și bunurile existente în averea debitorului. 
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Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL în 
data de 02.12.2021, ora 11:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Aladin Company SRL nr. 4852/18.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(2). Aprobarea concluziilor Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Aladin Company SRL nr. 4852/18.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar al debitorului Aladin Company SRL dl. Migali I. în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
(4). Aprobarea intrării în faliment în procedura generală a debitorului Aladin Company SRL în temeiul disp. art. 145 
alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
(5). În ipoteza aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi, confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
Aladin Company SRL, pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL cu onorariul 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, având în vedere dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin 
Încheierea de ședință din data de 02.11.2021”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 02.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 09.12.2021, la ora 11:00, la sediul procesual al 
administratorului, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL în data de 02.12.2021, ora 11:00, a 
fost publicat în BPI nr. 20130/25.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Aladin-
Company-SRL-in-data-de-02.12.2021-si-09.12.2021-ora-11.00.pdf. (Extras BPI anexat procesului-verbal nr. 
5128/02.12.2021). 
Conform Procesului-verbal nr. 5128/02.12.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL 
din data de 02.12.2021, ora 11:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de Suplimentul la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Aladin Company SRL nr. 4852/18.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
2. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat concluziile Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării 
de insolvență a debitorului Aladin Company SRL nr. 4852/18.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
3. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor consideră oportună formularea de către administratorul judiciar a cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar al debitorului Aladin Company SRL dl. Migali I. în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014. 
4. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Aladin Company SRL în temeiul disp. art. 
145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
5. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Aladin Company SRL, pe Consultant Insolvență 
SPRL cu onorariul 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, având în 
vedere dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 02.11.2021. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL din data de 02.12.2021, 
ora 11:00, respectiv îndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 83,546% din totalul creanțelor cu drept 
de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 
3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021, administratorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 09.12.2021, la ora 11:00, cu aceeași ordine de zi. 
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Procesul-verbal nr. 5128/02.12.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL în data de 
02.12.2021, ora 11:00, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 5129/02.12.2021 
și afișat pe site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la secțiunea Dosare – Aladin Company SRL. 
3. 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. 
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 
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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.  
Prin Decizia civilă nr. 717/2021 din data de 22.11.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 654/100/2020/a1, s-a dispus: 
„Respinge apelul declarat de către apelanta creditoare Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia 
Judeţeană A Finanţelor Publice împotriva sentinţei nr. 115/ 6.07.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 
654/100/2020/a1, în contradictoriu cu intimata debitoare SC Aladin Company SRL Arad. Definitivă”. 
4. 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 
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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. 
La termenul de judecată din data de 02.11.2021, s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 07.12.2021 pentru 
comunicarea întâmpinării. 
5. 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 Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 02.11.2021. 
La termenul de judecată din data de 02.11.2021 s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 18.01.2022 în 
vederea comunicării întâmpinării formulate de fostul administrator judiciar provizoriu. 
6. Referitor la valoroficarea bunurilor imobile din averea debitorului 
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.  Prin Decizia civilă nr. 717/2021 din data 
de 22.11.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 654/100/2020/a1, a fost 
respins apelul formulat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad. 
• Onorariul expertului evaluator Cerved Properties Services SA este de 1.500 RON + TVA nu a fost supus aprobării 
Adunării Generale a Creditorilor. 
Menționăm faptul că, până la data prezentului raport de activitate, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL 
a fost în imposibilitate de a deschide contul unic de insolvență al debitorului, în vederea menționării acestuia în cadrul 
Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor imobile din averea 
debitorului Aladin Company SRL, având în vedere faptul că, în Registrul Comerțului figurează în continuare în calitate 
de administrator judiciar ca fiind Insolventa SM SPRL (fostul administrator judiciar provizoriu). 
În acest sens, subscrisa a comunicat Notificarea nr. 4693/10.11.2021 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Arad, prin care a solicitat efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul în care societatea este înscrisă, 
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privind confirmarea în calitate de administrator judiciar a debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL, 
respectiv a comunicat Cererea nr. 4917/22.11.2021 către Tribunalul Arad prin care a solicitat publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a 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. 
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 și aprobarea Regulamentului de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor imobile din averea debitorului Aladin 
Company SRL. 
7. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform 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, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din onorariul lunar de 230 
lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1%, exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 05.10.2021 – 05.12.2021 este în 
valoare de 547,40 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 230 lei (exclusiv TVA * luni) - neachiat. 
8. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 48,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009629 28.10.2021 8.20 lei Comunicare somație către administratorul Migali I. 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0341920 08.11.2021 
20.00 lei furnizare informații debitor 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0361204 23.11.2021 
20.00 lei furnizare informații debitor 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală de insolvență 
48,20 lei 

 
9. 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. 
• 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. 
Menționăm faptul că, conform Procesului-verbal nr. 5128/02.12.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
Aladin Company SRL din data de 02.12.2021, ora 11:00 a hotărât: 
„4. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Aladin Company SRL în temeiul disp. art. 
145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
5. Cu o majoritate de 83,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Aladin Company SRL nr. 3905/13.08.2021 publicat în BPI nr. 13846/19.08.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Aladin Company SRL, pe Consultant Insolvență 
SPRL cu onorariul 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, având în 
vedere dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 02.11.2021”. 
10. 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; 
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- 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, conform hotărârii Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 02.12.2021; 
- acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluționării dosarelor asociate nr. 654/100/2020/a3 și nr. 
654/100/2020/a4, înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar Migali I. formulată în temeiul 
art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 către Tribunalul Arad, convocarea adunării creditorilor în vederea supunerii spre 
aprobare a regulamentului de valorificare a bunurilor imobile din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


