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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 1132 Din data de 07.04.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4751/30/2019; 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. Debitor: SC Alexa Total Instal SRL, cod de identificare fiscală: RO 9041519; Sediul social: Timișoara, str. Ciprian 
Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1439/1996. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alexa Total Instal SRL, 
conform Încheierii civile nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 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 simplificată conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul SC Alexa Total Instal SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Alexa Total Instal SRL 
Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alexa Total Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 898/18.03.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 25.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5215/23.03.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-fond-25.03.2021.pdf.  
2. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitorului 
2.1. Referitor la valorificarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL în valoare totală de 25.140 lei + TVA: 
- Licitația publică organizată în data de 29.03.2021, ora 12:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile 
de natura mijloacelor fixe reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
173.1/28.08.2020.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Anunt-de-licitatie-publica-privind-mijloace-fixe-Alexa-Total-Instal-SRL-100.pdf și 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-mijloace-fixe/; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 22.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, conform 
procesului-verbal de afișare din data de 18.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunurile mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului 
Alexa Total Instal SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1014/29.03.2021.  
- Licitația publică organizată în data de 05.04.2021, ora 12:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile 
de natura mijloacelor fixe reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
173.1/28.08.2020.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Anunt-de-licitatie-publica-privind-mijloace-fixe-Alexa-Total-Instal-SRL-100.pdf și 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-mijloace-fixe/; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 22.03.2021; 
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• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, conform 
procesului-verbal de afișare din data de 29.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunurile mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului 
Alexa Total Instal SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1100/05.04.2021.  
2.2. Referitor la valorificarea bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în 
valoare totală de 390.547 lei + TVA (utilizate în consultanță, asistență tehnică, proiectare, comercializare, montaj, 
service, pentru centrale termice cu gaz, GPL, motorină, lemn, pellet, bricheteboilere, automatizări, pompe de căldură cu 
energie geotermală, sisteme solare pentru încălzire și apa caldă, ventiloconvectoare, sisteme de ventilație cu recuperarea 
căldurii, încălzire - răcire în pereți, răcire în tavan, instalații încălzire-răcire, instalații sanitare): 
- Licitația publică organizată în data de 29.03.2021, ora 13:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile 
de natura stocurilor reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-29.03.2021-1.pdf și 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-stocuri/; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 22.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, conform 
procesului-verbal de afișare din data de 18.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunurile mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total 
Instal SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1015/29.03.2021.  
- Licitația publică organizată în data de 05.04.2021, ora 13:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile 
de natura stocurilor reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/licitatie-
publica-stocuri/; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 22.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, conform 
procesului-verbal de afișare din data de 29.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunurile mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total 
Instal SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1101/05.04.2021.  
2.3. Referitor la valorificarea bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, 
cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote 
teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu 
nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, 
bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 
40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. 
Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 133.000 EURO la care 
se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății): 
- Licitația publică organizată în data de 29.03.2021, ora 14:00, la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil 
reprezintân 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.2/28.08.2020, întocmit în cauză.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-imobil-din-Timisoara-Alexa-Total-Instal-SRL-100.pdf 
și http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-apartament-4-camere-timisoara/; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 22.03.2021; 
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• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, conform 
procesului-verbal de afișare din data de 18.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, 
bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 
40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. 
Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, respectiv a întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 1016/29.03.2021.  
- Licitația publică organizată în data de 05.04.2021, ora 14:00, la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil 
reprezintân 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.2/28.08.2020, întocmit în cauză.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-imobil-din-Timisoara-Alexa-Total-Instal-SRL-100.pdf 
și http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-apartament-4-camere-timisoara/; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 22.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, conform 
procesului-verbal de afișare din data de 29.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, 
bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 
40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. 
Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, respectiv a întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 1102/05.04.2021.  
2.4. Referitor la valorificarea bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 
32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF 
nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în 
Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC 
comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate 
personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote 
teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL, la prețul de 34.000 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății): 
- Licitația publică organizată în data de 29.03.2021, ora 15:00, la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil 
reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.3/28.08.2020, întocmit în cauză.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-imobil-din-Arad-Alexa-Total-Instal-SRL-100.pdf și 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-spatiu-comercial-arad/; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 22.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, conform 
procesului-verbal de afișare din data de 18.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC 
comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate 
personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote 
teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1018/29.03.2021.  
- Licitația publică organizată în data de 05.04.2021, ora 15:00, la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil 
reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.3/28.08.2020, întocmit în cauză.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-imobil-din-Arad-Alexa-Total-Instal-SRL-100.pdf și 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-spatiu-comercial-arad/; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
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• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 22.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, conform 
procesului-verbal de afișare din data de 29.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC 
comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate 
personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote 
teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1103/05.04.2021.  
3. Referitor la impozitele datorate la bugetul local 
Lichidatorului judiciar i-au fost comunicate următoarele decizii de impunere prin care au fost stabilite obligațiile fiscale 
datorate de debitorul Alexa Total Instal SRL la bugetul local: 
- Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport cu masa totala autorizata sub 12 
tone, in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, nr. A2021-392959 din data 05.02.2021, prin care a fost stabilit impozitul de 182,00 lei datorat 
pentru bunurile mobile: STEAUA HP 851 remorca, semiremorca sau rulota, Nr REMTII 20752/10.01.2017, serie șasiu 
WSEHP075226900268; REMA remorca, semiremorca sau rulota, Nr REMTII 20754/10.01.2017, serie șasiu 
R0TM88E3360009; BOCKMANN remorca, semiremorca sau rulota, Nr REMTII 20755/10.01.2017, serie șasiu 
WB0AT1AAA00201062; REMA remorca, semiremorca sau rulota, Nr REMTII 20756/10.01.2017, serie șasiu 
R0TM88J3360002; 
- Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in cazul persoanelor 
juridice, datorat in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Nr. 
A2021-392953 din data 05.02.2021, prin care a fost stabilită taxa pentru afișaj de 64,00 lei; 
- Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Nr. A2021-392955 din data 05.02.2021, prin 
care a fost stabilit impozitul pe clădiri în valoare de 1.831,00 lei; 
- Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Nr. A2021-392957 din data 05.02.2021, prin 
care a fost stabilit impozitul pe teren în valoare de 279,00 lei; 
- Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice nr. 128177/09.03.2021, prin 
care au fost stabilite impozitele pe clădiri și teren în valoare totală de 1.541,00 lei. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 293,62 lei, nerecuperate până în 
prezent, astfel: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Seria și nr. 
document 

Data Suma Explicație 

1 SC Olimpiq Media SRL PBL 24246 22.03.2021 293,62 lei Publicare anunțuri de licitație publică în ziaru Național din 
data de 22.03.2021 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor de proceudură 

293,62 lei  

5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Onorariul lichidatorului judiciar datorat petru perioada 03.12.2020 – 03.04.2021 este în valoare totală de 952,00 lei 
inclusiv TVA, calculat astfel: 200 lei + TVA * 4 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
organizării și desfășurării licitațiilor publice în conformitate cu regulamentele aprobate prin hotărârea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00 și valorificării 
bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și a stocurilor, respectiv a bunurilor imobile din averea debitorului și 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


