
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 56 Din data de 07.01.2021 
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 Sentinței civile nr. 1081/2020 a ședinței din Camera de Consiliu 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 2 (două) 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 confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Conform Procesului-verbal încheiat cu ocazia ședinței Adunării Generale a Creditorilor SC Alexa Total Instal SRL din 
data de 23.10.2020, nr. 1426/23.10.2020, publicat în BPI nr. 17848/23.10.2020, se rețin următoarele:„[…] cu votul 
majoritatii prin valoare, a titularilor creantelor prezente cu drept de vot, nu se confirma SCP MBS Insolv Consult SPRL, 
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Alexa Total Instal SRL, în aceasta calitate fiind desemnat practicianul 
în insolventa SCP Consultant Insolventa SPRL cu un onorariu de 200 lei exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% 
din sumele distribuite creditorilor exclusiv TVA.” 
De asemenea, prin Decizia civilă nr. 458 din data de 13.10.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019/a2, a fost admis apelul declarat de creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Timiş în contradictoriu cu debitoarea SC Alexa Total Instal SRL - prin lichidator judiciar MBS Insolv Consult 
SPRL, împotriva Sentinţei civile nr. 348/11.06.2020, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 4751/30/2019/a2, 
având ca obiect contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor. Schimbă în parte sentinţa atacată în sensul că 
admite contestaţia creditorului bugetar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş şi, în consecinţă, anulează în 
parte Hotărârea adunării creditorilor debitoarei SC Alexa Total Instal SRL, nr. 11/6 ianuarie 2020, în ceea ce priveşte 
confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia. 
Astfel, prin Sentința civilă nr. 1081/2020 a ședinței din Camera de Consiliu din data de 03.12.2020, pronunțată în 
dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, judecătorul-sindic a confirmat în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului Alexa Total Instal SRL pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. 
Menționăm faptul că, până la data prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 1081/2020 a ședinței din Camera 
de Consiliu din data de 03.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019, nu a fost comunicată către subscrisa și nici 
nu a fost comunicată prin publicare în BPI, astfel că, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a deschidere contul 
unic de insolvență al debitorului Alexa Total Instal SRL. 
2. Referitor la preluarea actelor de procedură de la fostul lichidator judiciar 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar al debitorului Alexa Total Instal SRL M.B.S. Insolv 
Consult IPURL prin e-mail în data de 21.12.2020 și în data de 29.12.2020 adresa nr. 4341/21.12.2020 prin care a 
solicitat acestuia indicarea datei și locului în vederea predării, respectiv preluării de către subscrisa a dosarului aferent 
debitorului Alexa Total Instal SRL: toate documentele financiar-contabile puse la dispoziție de către reprezentantul 
legal al debitorului; 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; adresele emise de instituțiile publice cu privire la bunurile existente în patrimoniul 
debitorului Alexa Total Instal SRL; documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente 
operațiunilor de inventariere a bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii 
debitorului SC Alexa Total Instal SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar judiciar; rapoartele 
de evaluare a bunurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, întocmite de către evaluatorul MKU SRL; 
regulamentele de valorificare a bunurilor din averea debitorului, supuse aprobării adunării creditorilor din data de 
14.10.2020; situația licitațiilor publice organizate în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor consemnată în 
procesul-verbal nr. 1362/14.10.2020, respectiv toate documentele aferente licitațiilor publice organizate; lista conturilor 
bancare deținute de către debitorul SC Alexa Total Instal SRL; rapoartele de activitate lunare privind descrierea 
modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și 
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documentele care au stat la baza întocmirii acestora; orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de 
insolvență în temeiul Legii nr. 85/2014 sau predate de către administratorul debitorului.  
În data de 04.01.2021, fostul lichidator judiciar M.B.S. Insolv Consult IPURL a comunicat subscrisei prin e-mail adresa 
nr. 3/04.01.2021 și anexele aferente:  
- Cererea de declanșare a procedurii simplificate de faliment, însoțită de documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014, formulată de debitoarea SC Alexa Total Instal SRL; 
- Rapoartele de evaluare a bunurilor din averea debitoarei SC Alexa Total Instal SRL, însoțite de oferta evaluatorului 
SC MKU SRL în valoare de 4.800 lei, aprobată în cadrul ședinței Adunarii creditorilor din data de 10.04.2020, cu 
mențiunea că onorariul lichidatorului judiciar nu a fost achitat până în prezent, din lipsa de disponibilități bănești; 
- Hotărârea Adunării creditorilor SC Alexa Total Instal SRL din data de 14.10.2020, în cadrul căreia a fost aprobată 
modalitatea de valorificare a bunurilor din averea debitoarei. 
3. Referitor la disp. art. 154, art. 155 și urm. din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 
14.10.2020, consemnată în procesul-verbal nr. 1362/14.10.2020, publicată în BPI nr. 17345/16.10.2020, lichidatorul 
judiciar a procedat la întocmirea următoarelor regulamente de valorificare a bunurilor din averea debitorului: 
• Regulamentul de valorificare prin licitație publică a 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, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 
25, ap. 5, corp A, jud. Arad; 
• Regulamentul de valorificare prin licitație publică a 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 situata în 
Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș; 
• Regulamentul de valorificare prin licitație publică a bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor și 
instalaților utilizate în consultanță, asistență tehnică, proiectare, comercializare, montaj, service, pentru: centrale termice 
cu gaz, GPL, motorină, lemn, pellet, brichete; boilere, automatizari; pompe de caldura cu energie geotermală; sisteme 
solare pentru incalzire si apa calda; sistem de aspirator centralizat; ventiloconvectoare; sisteme de ventilatie cu 
recuperarea caldurii; incalzire - racire in pardosea; incalzire - racire in pereti; racire in tavan; instalatii incalzire-racire; 
instalatii sanitare,  
prin organizarea a 3 ședinte săptămânale de licitații publice la 100% din prețul de evaluare, 3 ședinte săptămânale de 
licitație la 85% din prețul de evaluare, respectiv de 3 ședinte săptămânale la 70% din prețul de evaluare, respectiv în 
condițiile aprobate de adunarea creditorilor din data de 14.10.2020. 
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a 
regulamentelor de valorificare întocmite, de îndată ce se va comunica Sentința civilă nr. 1081/2020 a ședinței din 
Camera de Consiliu din data de 03.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019, respectiv va constitui contul unic 
de insolvență al debitorului, necesar a fi menționat atât în regulamentele de valorificare, cât și în anuțurile de licitație 
publică. 
4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
supunerii aprobării Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL a regulamentelor de valorificare 
a bunurilor imobile și mobile, întocmite în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 14.10.2020, 
valorificării bunurilor 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.  


