
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 4397 Data emiterii: 23.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC AGN Business Center SRL, cod de identificare fiscală: 29522673; Sediul social: Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/34/2012. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Creditori: conform Tabelului preliminar al creanțelor SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 
10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019 din data de 10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019. 
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 SC AGN Business Center 
SRL, numit prin Sentința civilă nr. 1088/2020 din data de 03.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019/a10 de 
Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport lunar de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC AGN Business Center SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC AGN Business Center SRL 

Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: AGN Business Center SRL 

1. Referitor la confirmarea administratorului judiciar 
Prin Sentința civilă nr. 1088/2020 a ședinței din Camera de Consiliu din data de 03.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 
4060/30/2019/a10 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, s-a dispus numirea în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC AGN Business Center SRL, pe practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, 
cu un onorariu fix de 1.300 lei lunar (exclusiv TVA) și un onorariu de succes de 1,75% (exclusiv TVA) din sumele 
recuperare, 1,5% (exclusiv TVA) din vânzarea bunurilor către terți și 0,5% (exclusiv TVA) în cazul adjudecării bunului 
imobil de către creditorul ipotecar în contul creanței. 
2. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014 
De îndată ce a fost comunicată Sentința civilă nr. 1088/2020 a ședinței din Camera de Consiliu din data de 03.12.2020, 
pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019/a10 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, prin publicarea acesteia în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 21382/15.12.2020, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri în vederea identificării actelor și evidențelor contabile ale debitorului AGN Business Center 
SRL: 
- a comunicat notificarea nr. 4266/15.12.2020 către administratorul special dl. Atudoroaie N., desemnat conform 
Hotărârii nr. 21/23/ITM/2019 din data de 11.10.2019 a Adunării Generale a Asociaților AGN Business Center SRL, la 
adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire, precum și la adresa de e-mail 
office@agngroup.ro, cu confirmare de primire; 
Prin notificarea nr. 4266/15.12.2020 comunicată către administratorul special dl. Atudoroaie N., administratorul judiciar 
a solicitat următoarele: „În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 
• toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență; […] 
Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea 
celor născute după data deschiderii procedurii. 
Astfel, prin prezenta vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul AGN Business Center 
SRL prin administratorul special fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului AGN Business Center SRL, 
aveți obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special”. 
Urmare primirii notificării, administratorul special dl. Atudoroaie N. a comunicat prin e-mail către subscrisa 
următoarele documentele financiar-contabile: 



• Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 și balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017 
(semnate, scanate); 
• Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 și balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018 
(semnate, scanate); 
• Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 (semnate, scanate); 
• Situația încasărilor aferentă perioadei 23.09.2019-30.11.2020 (nesemnată, format pdf); 
• Listă de inventariere încheiată la data de 31.12.2018 (semnată, 2 pagini); 
• Proces-verbal de casarea obiectelor de inventar încheiat în data de 10.01.2020 (semnat, scanat); Listă de inventariere 
înainte de casare încheiată la data de 31.12.2019 (semnată, 2 pagini); Proces-verbal de scoatere din funcțiune a 
mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale nr. 1/10.01.2020 (semnat, scanat); Listă de inventariere încheiată 
la data de 31.12.2019 (semnată, 4 pagini); 
• Listă de inventariere încheiată la data de 31.12.2017 (semantă, scanată, 3 pagini); Proces-verbal de scoatere din 
funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale nr. 1/09.01.2018 (semnat, scanat); Proces-verbal de 
casarea obiectelor de inventar încheiat în data de 09.01.2017 (semnat, scanat); Listă de inventariere casare încheiată la 
data de 31.12.2017 (semnată, 1 pagina); Listă de inventariere încheiată la data de 31.12.2017 (semnată, 5 pagini); Fișa 
mijloacelor fixe – Calcul amortizare anul 2017 Compresor Chiller TECS HF2A1 (scanată, nesemnată); Balanță pentru o 
clasă – clasa 2 Imobilizări aferentă lunii decembrie 2017 (scanată, semnată); 
• Proces-verbal de casarea obiectelor de inventar încheiat la 29.01.2018 (scanat, semnat); Listă de inventariere casare 
2018 (nesemnată, scanată); Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri 
materiale nr. 101.1/09.01.2019 (semnat, scanat); Proces-verbal de casarea obiectelor de inventar încheiat în data de 
29.01.2018 (semnat, scanat); Listă de inventariere casare 2018 (nesemnată, scanată); Proces-verbal de casarea 
obiectelor de inventar încheiat în data de 29.01.2018 (semnat, scanat); Listă de inventariere casare fier vechi încheiată la 
data de 31.12.2018 (nesemnată, scanată); Listă de inventariere încheiată la data de 31.12.2018 (semnată, scanată); 
Balanță parțială aferentă lunii decembrie 2018 (semnată, scanată); 
• Situația plăților aferentă perioadei 23.09.2019-30.11.2020 (nesemnată, format pdf); 
• Lista creditorilor existenți la data de 23.09.2019 – 30.09.2019 (nesemnată, format excel); 
• Lista garanțiilor la data de 23.09.2019 – 30.09.2019 (nesemnată, format excel); 
• Lista debitorilor existenți la data de 23.09.2019 – 30.09.2019 (nesemnată, format excel); 
• Lista conturilor bancare deținute (nesemnată, format excel); 
• Lista creditorilor existenți la data de 31.08.2019 (nesemnată, format excel); 
• Lista debitorilor existenți la data de 31.08.2019 (nesemnată, format excel); 
• Centralizator plăți pentru ultimele 6 luni înainte de a se intra în insolvență (nesemnat, format excel); 
• Situația plăților prin avans spre decontare pentru ultimele 6 luni înainte de a se intra în insolvență (nesemnată, format 
excel); 
• Situația plăților prin casă pentru ultimele 6 luni înainte de a se intra în insolvență (nesemnată, format excel); 
• Situația plăților prin bancă pentru ultimele 6 luni înainte de a se intra în insolvență (nesemnată, format excel); 
• Situația plăților prin bancă pentru luna martie 2019 (nesemnată, format excel); 
• Situația plăților prin bancă pentru luna aprilie 2019 (nesemnată, format excel); 
• Situația plăților prin bancă pentru luna mai 2019 (nesemnată, format excel); 
• Situația plăților prin bancă pentru luna iunie 2019 (nesemnată, format excel); 
• Situația plăților prin bancă pentru luna iulie 2019 (nesemnată, format excel); 
• Situația plăților prin bancă pentru luna august 2019 (nesemnată, format excel); 
• Situatia plăților prin bancă pentru perioada martie 2019-aprilie 2019 (nesemnată, format excel); 
• Situația încasărilor aferentă perioadei 23.09.2019-30.11.2020 (nesemnată, format excel); 
• Situația plăților aferentă perioadei 23.09.2019-30.11.2020 (nesemnată, format excel); 
• Balanța parțială pentru contul 5121 aferentă perioadei 01.09.2019-23.09.2019 (semnată, scanată); 
• Balanța parțială pentru contul 5311 aferentă perioadei 01.09.2019-23.09.2019 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii martie 2019 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii aprilie 2019 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii mai 2019 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii iunie 2019 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii iulie 2019 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii august 2019 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii septembrie 2019 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii iunie 2020 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii iulie 2020 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii august 2020 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii septembrie 2020 (semnată, scanată); 
• Balanța de verificare aferentă lunii octombrie 2020 (semnată, scanată); 
• Situația contractelor în derulare (nesemnată, format excel); 
• Contractele de închiriere în derulare. 
- a comunicat notificarea nr. 4265/15.12.2020 către fostul administrator judiciar provizoriu Alfa & Quantum Consulting 
SPRL, la adresa sediului social din Timișoara, str. Albinelor, nr. 10 A-B, jud. Timiș, prin poștă cu scrisoare cu 
confirmare de primire, cât și prin e-mail la adresa alfaquantum@gmail.com. (Anexa 2) 



Prin notificarea nr. 4265/15.12.2020 comunicată către fostul administrator judiciar provizoriu Alfa & Quantum 
Consulting SPRL, administratorul judiciar a solicitat comunicarea, cât de curând posibil, a următoarelor: 
• 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; 
• Raportul întocmit conform disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii 
acestora și dovezile privind notificările efectuate în temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 
• 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. (2) 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, 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  SC AGN Business Center SRL în 
perioada de observație; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• 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 privind procedura insolvenței; 
• 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 SC AGN Business Center 
SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC AGN Business Center SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii de insolvență de către dvs. în calitate administratorul judiciar în 
temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar provizoriu Alfa & Quantum 
Consulting SPRL nu a răspuns solicitărilor subscrisei respectiv nu a înțeles să comunice actele de procedură solicitate, 
cu privire la debitorul AGN Business Center SRL. 
Având în vedere faptul că, subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei, adresele comunicate de către instituțiile publice 
cu privire la bunurule din averea debitorului, respectiv fostul administrator judiciar provizoriu Alfa & Quantum 
Consulting SPRL nu a comunicat subscrisei procesul/procesele-verbale de inventariere întocmit în temeiul art. 101 din 
Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat la comunicarea următoarelor adrese: 
- a comunicat prin e-mail adresa nr. 4307/16.12.2020 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Timiș, prin care a solicitat să comunice dacă 
debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule. 
Până la data prezentului raport de activitate, subscrisa nu a primit un răspuns. 
- a comunicat prin e-mail adresa nr. 4306/16.12.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin care 
a solicitat, comunicarea copiilor documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor imobile din averea 
debitorului, precum și extrasele de carte de funciară.  
În data de 17.12.2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș a comunicat subscrisei extrasele de carte 
funciară aferente bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorului. 
De asemenea, subscrisa a comunicat prin e-mail notificarea nr. 4299/16.12.2020 către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș în vederea efectuării mențiunii corespunzătoare. 
3. Referitor la art. 87 alin. (1) lit. d) coroborat cu disp. art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014 
În data de 18.12.2020 administratorul special a comunicat prin e-mail către subscrisa Raportarea administratorului 
special nr. 59/17.12.2020 prin care a solicitat avizarea plăților în valoare totală de 67.821,18 lei, reprezetând plata 
avansurilor salariale, plata taxei pe valoare adăugată, a cheltuielilor cu asigurarea, cheltuielilor cu serviciile de telefonie 
și plata cheltuielilor cu utilitățile (apă, gaz, lucrări de zugrăvire, pază, curățenie). 
Urmare comunicării tuturor documentelor justificative, conform solicitărilor subscrisei, administratorul judiciar a 
procedat la avizarea plăților solicitate prin Raportarea nr. 59/17.12.2020. 
4. Referitor la art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea nr. 1049/2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 4060/30/2019, judecătorul-sindic a dispus:  
„Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenței prevăzut de art. 97 alin. 1 la data de 
04.11.2019.” 
Administratorul judiciar provizoriu SCP Alfa & Quantum Consulting SPRL nu a întocmit, respectiv și nu a depus la 
grefa Tribunalului Timiș și la registrul comerțului Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitorului SC AGN Business Center SRL, la data de 04.11.2019, depășind astfel termenul de 40 de zile de 
la data desemnării acestuia. 
De altfel, nici până la data prezentei cereri, administratorul judiciar provizoriu SCP Alfa & Quantum Consulting SPRL 
nu a întocmit, respectiv și nu a depus la grefa Tribunalului Timiș și la registrul comerțului Raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului SC AGN Business Center SRL. 
Facem precizarea că, în ipoteza în care ar fi existat cazuri de o complexitate ridicată, administratorul judiciar provizoriu 
SCP Alfa & Quantum Consulting SPRL ar fi trebuit să formuleze și să adreseze judecătorului-sindic, cererea prevăzută 
de art. 97 alin. (1) teza II din Legea nr. 85/2014. 



Urmare nedepunerii cererii anterior menționate de către administratorul judiciar provizoriu SCP Alfa & Quantum 
Consulting SPRL, nu a fost prelungită perioada de depunere a Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus 
la apariția insolvenței debitorului SC AGN Business Center SRL cu maximum 40 de zile, de către judecătorul-sindic. 
Astfel, de îndată ce subscrisei i-au fost comunicate parțial actele contabile ale debitoarei, conform disp. art. 97 alin. (1) 
– (3) din Legea nr. 85/2014, am procedat la întocmirea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitorului AGN Business Center SRL, nr. 4326/18.12.2020. 
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitorului AGN Business Center SRL, nr. 4326/18.12.2020, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1)-(3) 
din Legea nr. 85/2014, a fost depus la grefa Tribunalui Timiș, fiind înregistrat la dosarul cauzei nr. 4060/30/2019 aflat 
pe rolul Tribunalui Timiș, Secţia a II-a Civilă, respectiv o copie de pe raport a fost depusă la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.  
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului AGN Business Center SRL, nr. 
4326/18.12.2020, a fost publicat în BPI nr. 21847/23.12.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro  
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul nr. 4329/21.12.2020 privind depunerea 
Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului AGN Business Center SRL, 
nr. 4326/18.12.2020, cu indicarea datei ședinței Adunării Generale a Creditorilor, a fost publicat în BPI nr. 
21818/22.12.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Anunt-privind-depunerea-raportului-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-la-
dosarul-cauzei.pdf. 
Administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL în data 
de 30.12.2020, ora 15:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului AGN 
Business Center SRL, nr. 4326/18.12.2020, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014. 
(2). Aprobarea concluziilor Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului 
AGN Business Center SRL, nr. 4326/18.12.2020”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 21809/22.12.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Convocatorul-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-30.12.2020.pdf. 
5. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 14,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului Data document 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012281 15.12.2020 7.10 lei comunicare notificare către administratorul special 

2 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012280 15.12.2020 7.10 lei 
comunicare adresă către fostul administrator judiciar 

Alfa & Quantum Consulting SPRL 

 
Total sume avansate de către administratorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură 14.20 lei  
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, acordarea unui nou termen de 
judecată în vederea întrunirii ședinței Adunării Generale a Creditorilor din data de 30.12.2020 și îndeplinirea atribuțiilor 
administratorului judiciar prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 


