
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 274 Data emiterii: 22.01.2021 
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 disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul AGN 
Business Center SRL nr. 4397/23.12.2020 pentru termenul lunar din data de 25.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 21966/24.12.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-SC-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-
25.12.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că, subscrisa nu a identificat la dosarul 
cauzei, adresele comunicate de către instituțiile publice cu privire la bunurile 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.  
Conform adresei nr. 38828/22.12.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatricularea Vehiculelor Timiș, debitorul nu deține și nu a deținut în proprietate autovehicule.  
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. 
3. Referitor la art. 87 alin. (1) lit. a) coroborat cu disp. art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 87 alin. (1) lit. a) coroborat cu disp. art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a 
procedat la avizarea următoarea raportări ale administratorului special: 
- Raportarea administratorului special nr. 1/11.01.2021 prin care a solicitat avizarea plăților în valoare totală de 
37.469,00 lei, reprezetând plata salariilor, plata impozitului pe veniturile salariale și contribuțiile sociale, a cheltuielilor 
cu asigurarea, cheltuielilor cu serviciile de telefonie și plata cheltuielilor cu utilitățile (apă, gaz, lucrări de zugrăvire, 
pază, curățenie); 
- Raportarea administratorului special nr. 2/21.01.2021 prin care a solicitat avizarea plăților în valoare totală de 
53.369,52 lei, reprezetând plata avansurilor salariale, plata TVA, a cheltuielilor cu asigurare și plata cheltuielilor cu 
utilitățile (apă, gaz, lucrări de zugrăvire, pază, curățenie); 
- Raportarea administratorului special nr. 3/21.01.2021 prin care a solicitat avizarea plăților în valoare totală de 750,00 
lei, reprezetând contravaloare boiler și racorduri (furtuni) pentru grupuri sanitare de la etaj 6, contravaloare materiale de 
birotică. 
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 la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raportul-asupra-cauzelor-si-imprejurarilor-care-au-dus-la-
aparitia-insolventei-debitorului-AGN-Business-Center-SRL.pdf  
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. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 30.12.2020, ora 
15:00 au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019, a comunicat votul nr. 249/2020/29.12.2020 prin e-mail în data de 29.12.2020. 
2. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019, a comunicat votul nr. 
L/GS/20201228 din data de 28.12.2020 prin e-mail în data de 29.12.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 4449/30.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business 
Center SRL din data de 30.12.2020, ora 15:00, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC AGN Business Center 
SRL din data de 30.12.2020, ora 15:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 96,95% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (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 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. 
2. Cu o majoritate de 96,95% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat concluziile 
Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului AGN Business Center SRL, 
nr. 4326/18.12.2020, privind intrarea în faliment a debitorului AGN Business Center SRL. 
 



Procesul-verbal nr. 4449/30.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din 
data de 30.12.2020, ora 15:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 22142/31.12.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-30.12.2020-ora-15.00.pdf. 
5. Referitor la evaluarea bunurilor imobile din averea debitorului 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 266816/16.12.2020 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, societatea debitoare 
AGN Business Center SRL figurează în evidențele O.C.P.I Timiș cu următoarele bunuri imobile: 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U15 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U15, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, et. D+S, SAD 10 C, jud. Timiș; suprafață utilă de 66 mp, cote părți comune 1.56; cote teren 13; SAD 10 
compus din: loc de parcare 7 și încă un loc de parcare cu lift 7A, loc de parcare 8 și încă un loc de parcare cu lift 8A 
situate la subsol cu 11,78% PCI forțat din coridorul de la subsol; loc de parcare 23 și loc de parcare 24 situate la 
demisol cu 13,72 PCI, forțat din coridorul de la demisol, cu 1,56% PCI și cu 13/830 mp teren în proprietate; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U5 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U5, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj II, ap. 5, jud. Timiș; suprafață utilă de 633,17 mp; cote părți comune 10.50; cote teren 87/830; 
S.A.D.3 situat la etaj II compus din spațiu birouri, grup sanitar femei și bărbați, hol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U2 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U2, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj demisol, ap. 2, jud. Timiș; suprafață utilă de 208,14 mp; cote părți comune 3.45; cote teren 29/830; 
spațiu parcări auto 2 situat la demisol, compus din loc de parcare 17, loc de parcare 18, loc de parcare 19, loc de parcare 
20, loc de parcare 21, loc de parcare 22, loc de parcare 25, loc de parcare 26, loc de parcare 27, loc de parcare 28, loc de 
parcare 29, loc de parcare 30 și 86,28% PCI forțat din coridorul de la demisol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U11 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U11, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj VIII, ap. 11, jud. Timiș; suprafață utilă de 600,71 mp; cote părți comune 9.96; cote teren 83/830; 
S.A.D.9 situat la etaj VIII compus din spațiu birouri, grup sanitar femei și bărbați, hol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U1 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U1, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj subsol, ap. 1, jud. Timiș; suprafață utilă de 247,95 mp; cote părți comune 4.10; cote teren 34/830; 
spațiu parcări auto 1 situat la subsol, compus din loc de parcare 1 și încă un loc de parcare cu lift 1A; loc de parcare 2 și 
încă un loc de parcare cu lift 2A; loc de parcare 3 și încă un loc de parcare cu lift 3A; loc de parcare 4 și încă un loc de 
parcare cu lift 4A; loc de parcare 5 și încă un loc de parcare cu lift 5A; loc de parcare 6 și încă un loc de parcare cu lift 
6A; loc de parcare 9 și încă un loc de parcare cu lift 9A; loc de parcare 10 și încă un loc de parcare cu lift 10A; loc de 
parcare 11 și încă un loc de parcare cu lift 11A; loc de parcare 12 și încă un loc de parcare cu lift 12A; loc de parcare 13 
și încă un loc de parcare cu lift 13A; loc de parcare 14 și încă un loc de parcare cu lift 14A; loc de parcare 15 și încă un 
loc de parcare cu lift 15A; ; loc de parcare 16 și încă un loc de parcare cu lift 16A și 88,22% PCI forțat din coridorul de 
la subsol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U3 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U3, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj parter, ap. 3, jud. Timiș; suprafață utilă de 207,65 mp; cote părți comune 3.44; cote teren 28/830; 
S.A.D.1 situat la parter compus din spațiu comercial, garderobă și grup sanitar; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U6 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U6, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj III, ap. 6, jud. Timiș; suprafață utilă de 633,17 mp; cote părți comune 10.50; cote teren 87/830; 
S.A.D.4 situat la etaj III compus din spațiu birouri, grup sanitar femei și bărbați, hol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U9 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U9, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj VI, ap. 9, jud. Timiș; suprafață utilă de 633,17 mp; cote părți comune 10.50; cote teren 87/830; 
S.A.D.7 situat la etaj VI compus din spațiu birouri, grup sanitar femei și bărbați, hol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U10 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U10, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj VII, ap. 10, jud. Timiș; suprafață utilă de 600,71 mp; cote părți comune 9.96; cote teren 83/830; 
S.A.D.8 situat la etaj VII compus din spațiu birouri, grup sanitar femei și bărbați, hol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U7 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U7, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj IV, ap. 7, jud. Timiș; suprafață utilă de 633,17 mp; cote părți comune 10.50; cote teren 87/830; 
S.A.D.5 situat la etaj IV compus din spațiu birouri, grup sanitar femei și bărbați, hol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U8 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U8, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj V, ap. 8, jud. Timiș; spațiu birouri, grup sanitar femei și bărbați, hol; 
- bun imobil înscris în CF nr. 400784-C1-U4 Timișoara, nr. cadastral 400784-C1-U4, situat în Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, etaj I, ap. 4, jud. Timiș; suprafață utilă de 633,17 mp; cote părți comune 10.50; cote teren 87/830; 
S.A.D.2 situat la etaj I compus din spațiu birouri, grup sanitar femei și bărbați, hol. 
În vederea evaluării bunurilor imobile  aflate în proprietatea debitorului AGN Business Center SRL: Clădire de birouri 
situată în Timișoara, Calea Aradului, nr.8, Timiș, regimul de înălțime S+P+9E; suprafața desfășurată de 5.209 mp; 
suprafață teren de 830 mp, administratorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servicii din partea evaluatorilor 
autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale Creditorilor debitorului AGN Business 
Center SRL. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor imobile din averea debitorului, a fost publicat în ziarul de largă circulație Curierul Național din data 
de 31.12.2020.  
 



Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business 
Center SRL din data de 18.01.2021, ora 10:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor imobile aflate în 
proprietatea debitorului AGN Business Center SRL: Clădire de birouri situată în Timișoara, Calea Aradului, nr.8, 
Timiș, regimul de înălțime S+P+9E; suprafața desfășurată de 5.209 mp; suprafață teren de 830 mp, conform ofertelor 
anexate”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 18.01.2021, ora 
10:00 a fost publicat în BPI nr. 350/11.01.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-AGN-
Business-Center-SRL-din-data-de-18.01.2021.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center 
SRL din data de 18.01.2021, ora 10:00, nr. 79/08.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
352/11.01.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/01/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-
de-18.01.2021.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 168/18.01.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC AGN Business Center 
SRL din data de 18.01.2021, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a votat numirea expertului 
evaluator Conadi Valuation SRL cu onorariul de 2.600 lei + TVA, în vederea evaluării bunurilor imobile aflate în 
proprietatea debitorului AGN Business Center SRL: Clădire de birouri situată în Timișoara, Calea Aradului, nr.8, 
Timiș, regimul de înălțime S+P+9E; suprafața desfășurată de 5.209 mp; suprafață teren de 830 mp. 
Procesul-verbal nr. 168/18.01.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din 
data de 18.01.2021, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 916/19.01.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-18.01.2021-ora-10.00.pdf. 
6. Referitor la dosarele asociate 

Dosar nr. Obiect Observații 
4060/30/2019/a2 Contestație la tabelul preliminar Aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având următorul 

termen de judecată stabilit în data de 06.05.2021. 
4060/30/2019/a8 Apelurile formulate de catre Atudoroaie Gheorghe, SC Agasi 

SRL si administratorul special Atudoroaie Nicolae impotriva 
Sentintei nr. 1029/26.11.2020 pronuntata de catre Tribunalul 
Timis in dosarul nr. 4060/30/2019/a8 

Primul termen de judecată nefiind stabilit. 

4060/30/2019/a10 Apelurile formulat de Atudoroaie Gheorghe și PFA Brăila 
Angela Alina în calitate de creditori al SC AGN BUSINESS 
CENTER SRL împotriva Sentinței 703/17.09.2020 pronunțată de 
Tribunalul Timiș în dosarul 4060/30/2019/a10 

Primul termen de judecată nefiind stabilit. 

7. 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  
8. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
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. 
Retribuția administratorului judiciar pentru perioada 03.12.2020 – 03.01.2021 – 1.547,00 lei inclusiv TVA – neachitată. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, acordarea unui nou termen de 
judecată în vederea evaluării bunurilor imobile, soluționarea dosarelor asociate 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. 
 
 


