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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 274 Data emiterii: 19.01.2022 
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: 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. Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Frigodore Serv 
SRL nr. 2579/19.07.2021 publicat în BPI nr. 12622/21.07.2021. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului 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. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Frigodore Serv SRL, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 

privind debitorul Frigodore Serv SRL 

Număr dosar 2857/108/2019; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Ștefan Vințieler 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Frigodore Serv SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil Sumă (lei) 
TVA 

colectată 
Observații 

1 

Autoturism M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca 
Volkswagen, tip Caddy, an fabricație 2008, nr. 

omologare AC11111K11W47E4/2008, nr. identificare 
WV2ZZZ2KZ8X039690, serie motor 392066, 

combustibil Diesel 

8,718.52 lei 1,392.03 lei 

Bun mobil adjudecat de către persoana juridică 
Plop Periam SRL conform Procesului-verbal de 
licitație publică nr. 172/13.01.2022, încheiat în 

data de 13.01.2022, ora 12:00 și Actului de 
adjudecare nr. 190 din data de 14.01.2022. 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 8,718.52 lei 1,392.03 lei   

Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 
Încasări caiet sarcini licitaţie Sumă (lei) TVA colectată 

Caiet de sarcini achiziționat de către persoana juridică Plol Periam SRL pentru participarea la licitația publică 
din data de 13.01.202 

238.00 lei 38.00 lei 

Total 238.00 lei 38.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe Sumă (lei) 
TVA 

colectată 

1 
Restituire numerar retras de către administratorul special (dosar nr. 
2857/108/2019/a1) 

102,864.86 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 102,864.86 lei 0.00 lei 

Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 

  Sumă (lei) 
TVA 

colectată 
Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 111,821.38 lei 1,430.03 lei 

3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- Mențiuni privind retribuţia administratorului/lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie  Sumă (lei) 
TVA 

deductibilă 
Onorariu aprobat Perioada 

1 

Onorariul fix al administratorului judiciar, conform Planului de 
reorganizare a activității debitorului SC Frigodore Serv SRL, 
confirmat prin Sentința civilă nr. 614 din data de 01.10.2020 
pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
2857/108/2019, în valoare de 1.500 lei (exclusiv TVA)/lună 

12,495.00 lei 1,995.00 lei 1500 lei + TVA/lună 
octombrie 

2020-aprilie 
2021 

2 

Onorariul fix al lichidatorului judiciar 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, în valoare 
de 1.500 lei (exclusiv TVA)/lună 

16,065.00 lei 2,565.00 lei 1500 lei + TVA/lună 
mai 2021-
ianuarie 

2022 
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3 

Onorariul variabil al lichidatorului judiciar 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, de 1,00% 
exclusiv TVA din sumele obținute din valorificarea bunurilor și 
recuperarea creanțelor 

1,330.67 lei 212.46 lei 

1,00% exclusiv TVA 
din sumele obținute 

din valorificarea 
bunurilor și 
recuperarea 
creanțelor 

- 

  Total retribuţie administrator/lichidator judiciar 29,890.67 lei 4,772.46 lei   

- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli Sumă (lei) 
TVA 

deductibilă 
Obligaţii 
achitate 

Creditare 
societate (sume 

avansate de 
lichidator 
judiciar) 

Obligaţii de 
plată 

restante 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea 
nr. 85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician 
în insolvenţă din 29.09.2007 - pentru sumele încasate 
din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, 
exclusiv TVA) 2,207.83 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 2,207.83 lei 

2 
Cheltuieli cu comisioanele bancare (pentru perioada 
octombrie 2020 - decembrie 2021) 140.51 lei 0.00 lei 140.51 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 

Cheltuieli onorariu servicii evaluare bun mobil 
autoturism, furnizate de expert evaluator PFA Tărăsescu 
I. P. O.  (conform facturii fiscale seria TPO nr. 153 din 
data de 23.06.2021)  400.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 400.00 lei 

4 

Onorariul servicii avocațiale Cabinet de Avocat 
Duțulescu L. pentru redactare, semnare și depunere 
acțiune în constatarea nulității absolute a plăților în 
cuantum de 20.000 lei reprezentând restituire creditare 
efectuată de administratorul special Popa I. D., asistență 
juridică și reprezentare în dosarul nr. 2857/108/2019/a2 
(conform facturii fiscale nr. 37/23.09.2021) 3,000.00 lei 0.00 lei 3,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli cu alimentare combustibil în vederea 
inventarierii bunurilor, prezentare la instanța de 
judecată, etc. - sume avansate de lichidatorul judiciar 
prin asociat coordonator ec. Popescu G. 550.05 lei 87.82 lei 0.00 lei 550.05 lei 0.00 lei 

6 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar  233.60 lei 37.30 lei 204.52 lei 0.00 lei 29.08 lei 

7 

Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. 203.59 lei 32.51 lei 0.00 lei 0.00 lei 203.59 lei 

8 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 84.10 lei 13.43 lei 0.00 lei 84.10 lei 0.00 lei 

 
Total cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 

85/2014 6,819.68 lei 
171.05 lei 

3,345.03 lei 634.15 lei 2,840.50 lei 

 
din care sume avansate de lichidatorul judiciar prin 

asociat coordonator ec. Popescu G. 634.15 lei     
- Mențiuni privind taxa pe valoare adăugată de plată: 

Mențiuni cu privire la TVA 
TVA colectată  1,430.03 lei 
TVA deductibilă 4,943.51 lei 
TVA de plată 0.00 lei 

- Mențiuni privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat: 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat (cota de impozitare de 3% - 0 salariați) 225.79 lei 

- Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: 
Mențiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii Sumă (lei) 

Cheltuieli cu onorariul lichidatorului judiciar (perioada 12 luni) 21,420.00 lei 

Cheltuieli publicare anunț în ziar de largă circulație privind organizare selecție oferte de evaluare bun mobil - mobilier, 
publicare anunțuri de licitație publică în ziar 

500.00 lei 

Cheltuieli cu alimentare combustibil - deplasare prezentare bun mobil către potențialii cumpărători 800.00 lei 

Cheltuieli cu comisoane bancare, cheltuieli poștale, etc. 300.00 lei 

Total cheltuieli previzionate 23,020.00 lei 

4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorilor, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 
Sold inițial cont unic de insolvență (Soldul contului unic de insolvență cod IBAN RO13 BTRL RONC RT04 6325 9201 

deschis la Banca Transilvania SA, la data de 01.10.2020) 
189.76 lei 

Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire, conform disp. art. 160 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 
(Soldul contului unic de insolvență cod IBAN RO13 BTRL RONC RT04 6325 9201 deschis la Banca Transilvania SA, 

la data de 19.01.2022) 
108,666.11 lei 

Cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării în conturi 
bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea debitorului, conform disp. art. 160 

alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
0.00 lei 

Încasările efectuate de către lichidatorul judiciar din valorificarea bunurilor și din recuperarea creanțelor, conform disp. 
art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, din care: 

111,821.38 lei 
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sume obținute din valorificarea bunului mobil din averea debitorului Frigodore Serv SRL  
(inclusiv TVA) 

8,956.52 lei 

Total cheltuieli, conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 59,956.15 lei 
Total cheltuieli, conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, neachitate 56,611.12 lei 

Sume de distribuit creditorilor conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014 52,054.99 lei 

 
Anexe: 

Nr. 
crt. 

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 C. N. Poșta Română S.A. DIV00004604 12.05.2021 8.20 lei comunicare notificare privind intrare în faliment către debitor 

4 C. N. Poșta Română S.A. DIV00004605 12.05.2021 8.20 lei 
comunicare notificare privind intrare în faliment către 

administratorul special 

5 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 

6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00004903 20.05.2021 8.20 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului 

către AJFP Arad 

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. 
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 

12 SC Olimpiq Media SRL PBL 27499 17.09.2021 68.38 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 

17.09.2021 

13 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008275 23.09.2021 12.30 lei comunicare cerere de chemare în judecată către Tribunalul Arad 

14 
Mol Romania Petroleum 

Products SRL 
9 12.10.2021 300.04 lei 

Cheltuieli alimentare combustibil pentru prezentare bun mobil 
clienților interesați 

15 SC Olimpiq Media SRL PBL 28299 29.10.2021 68.38 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 

29.10.2021 

16 
OMV Petrom Marketing 

SRL 
1401-00069 02.12.2021 250.01 lei 

Cheltuieli alimentare combustibil – deplasare în vederea 
reprezentării în dosarul nr. 2587/108/2019/a2 

17 SC Olimpiq Media SRL PBL 29020 09.12.2021 67.76 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 

09.12.2021 

18 SC Olimpiq Media SRL PBL 29609 19.01.2022 29.08 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 

09.12.2021 

 Cheltuieli de procedură (1:18) 
1,071.34 

lei  
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


