
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 79 Data emiterii: 08.01.2021 
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: 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, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 

Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: AGN Business Center SRL 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 18.01.2021, ora 
10:00, este următoarea: 
(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. 
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.  
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL, au fost depuse – 
transmise prin e-mail-ul administratorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Exact Value Project SRL, CUI RO 32049401, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/9245/2013, membru corporativ ANEVAR, prin director, evaluator autorizat Ciobotaru-Pătrăncuș T., în vederea 
evaluării bunului imobil, de tip teren + clădire, amplasat în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud. Timiș, aflate în 
patrimoniul debitorului AGN Busines Center SRL (serviciile oferite cuprind: inspecția bunurilor, analiza documentelor 
necesare, evaluarea și predarea Raportului în format printat, fiind disponibilă și varianta semnată în format electronic). 
Prețul serviciilor de evaluare prestate estimat este de 3.950 lei + TVA, care se va achita la demararea lucrării/până cel 
târziu la momentul predării raportului de evaluare către administratorul judiciar. Termenul de executare al lucrării 
estimat este de până la 10 zile de la momentul inspecției și primirii tuturor informațiilor și documentelor necesare.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Prime Value SRL, prin director Ionescu A., în vederea evaluării clădirii de 
birouri situată în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, având regimul de înălțime S+P+9E cu suprafața desfășurată de 5.209 
mp și suprafață teren de 830 mp deținută de SC AGN Business Center SRL. Onorariul solicitat pentru serviciile de 
evaluare este de 3.300 lei + TVA. Raportul de evaluare va fi disponibil în două exemplare color, semnate și ștampilate, 
în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea întregii documentații solicitate.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Cerved Property Services SA, CUI RO 17647061, înregistrată la ORC sub 
nr. J40/9876/2005, cu sediul social în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, Floreasca Business Park, etaj 7, 
Sector 1, în vederea evaluării bunului imobil - Clădire de birouri situată în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud. Timiș, 
având regimul de înălțime S+P+9E cu suprafața desfășurată de 5.209 mp și suprafața teren de 830 mp, aflat în 
proprietatea debitorului AGN Business Center SRL. Onorariul pentru realizarea raportului de evaluare este de 3.000 lei 
+ TVA. Onorariul va fi facturat odată cu transmiterea raportului de evaluare în format electronic. Emiterea variantei 
finale a raportului de evaluare (printat, semnat și ștampilat) este condiționată de achitarea onorariului. Raportul de 
evaluare va putea fi finalizat și comunicat în termen estimat de 10 zile de la semnarea contractului, furnizarea 
documentelor relevante și permiterea inspecției.  
- Oferta de servicii de evaluare nr. 362/29.12.2020 formulată de Conadi Valuation SRL, CUI 34817085, înregistrată la 
ORC sub nr. J40/9177/2015, cu sediul social în Mun. București, str. Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Complex 
Multifunctional Grand, etaj 6, Tronson 1, camera 6.01, biroul nr. 4, membru corporativ ANEVAR, în vederea evaluării 
bunurilor imobile aflate in patrimoniul debitoarei AGN Business Center SRL - Clădire de birouri situată în Timișoara, 
Calea Aradului, nr.8, Timis, având regimul de înălțime S+P+9E cu suprafața desfășurată de 5.209 mp și suprafața teren 
de 830 mp. Onorariul solicitat este de 2.600 lei + TVA. Termenul de finalizare a raportului de evaluare este de 10 zile 
lucrătoare de la data primirii întregii documentații necesare și efectuării inspecției. Plata serviciilor prestate se va realiza 
de către beneficiar astfel: 25 % în termen de 5 zile de la data semnării contractului de servicii; 75 % în termen de 10 zile 
de la data transmiterii rapoartelor preliminare. În situația în care nu există disponibilități bănești în contul de procedură 
onorariul va fi suportat cu ocazia primei valorificări sau prin avansarea acestuia de către creditori.  
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Busines Center SRL numirea expertului evaluator şi 
stabilirea remuneraţiei acestuia în vederea evaluării potrivit disp. art. 154 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 a 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. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 


