
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1394 Data emiterii: 23.04.2021 

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. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AGN Business Center SRL, 
numit prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
privind debitorul SC AGN Business Center SRL, în anexă, în număr de 10 (zece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 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 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: AGN Business Center SRL 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
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. 893/18.03.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 25.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr. 4999/19.03.2021.  
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021, pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura 
generală a societății debitoare SC AGN Business Center SRL, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 
3, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/34/2012, având 
CUI RO 29522673. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului AGN Business Center SRL. 
De asemenea, în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar 
al debitorului AGN Business Center SRL societatea de practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
3. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) și art. 99 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (1) și art. 99 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat notificarea nr. 1017/29.03.2021 către administratorul special dl. Atudoroaie N., la adresa de domiciliu al 
acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39865663725;  
- a comunicat notificarea nr. 1011/29.03.2021 către debitorul AGN Business Center SRL, la adresa sediului social din 
Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. 
AR39865663735.  
Lichidatorul judiciar a comunicat notificări privind intrarea în faliment a debitorului către creditorii înscriși la masa 
credală conform Tabelului 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: 

Nr. 
crt. 

Creditor Notificare nr. 

1 Vista Bank (România) SA 1266/16.04.2021 comunicată prin e-mail 

1 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timișoara 

1233/14.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa Registratura.AJFP.TM@anaf.ro, cât și 
prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire la sediul din Timișoara, Str. Gh. Lazăr, nr. 
9B, CP. 300081, județul Timiș 

2 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara 
1234/14.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa office@dfmt.ro, cât și prin poștă cu 
scrisoare cu confirmare de primire la sediul din Timisoara,  Bulevardul Mihai Eminescu nr. 
2B, jud. Timiș 

4 Active Property Services SRL 1235/14.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa office@activpropertyservices.ro 

5 Agasi SRL 1317/16.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa agasi@agasi.ro 

6 Oprea Pro Clean SRL-D 1318/16.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa opreaproclean@gmail.com 

7 OTIS Lift SRL 1253/15.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa info@otis.ro 

8 QMB Energ SRL 1319/16.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa furnizare@qmbenerg.com 



Menționăm faptul că, prin notificarea nr. nr. 1017/29.03.2021 comunnicată către administratorul special, lichidatorul 
judiciar a solicitat următoarele: „Termenul maxim de predare a gestiunii de la debitoarea AGN Business Center SRL 
prin administrator special Atudoroaie N. către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și 
listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență, este la data de 
28.04.2021. Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților”.  
Ulterior primirii listei creditorilor creanțelor acestora la data intrării în faliment, extrasă din evidențele contabile ale 
debitorului, prevăzută de disp. art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea 
privind intrarea în faliment a debitorului AGN Business Center SRL și către următorii creditori: 

Nr. 
crt. 

Creditor Notificare nr. 

1 Aquatim SA 
1331/19.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire la adresa din Timisoara, str. Gh. Lazar, nr.11A, 
jud. Timiș, cât și prin e-mail la adresa aquatim@aquatim.ro 

2 Dasko Security SRL 
1332/19.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire la adresa din Iasi, str. Palas 7A, Cladirea A2, 
spatiul DA2-0, etj. 1, jud. Iași, cât și prin e-mail la adresa office@daskosecurity.ro 

3 
HH Dinamic Prest 
SRL 

1333/19.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire la adresa din Timisoara, str. Piata Petru Rares, 
nr.3, ap.6, jud. Timiș 

4 Orange Romania SA 
1264/16.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire la adresa din Bucuresti sector 1-B-dul Lazar 
Catargiu nr.47-53, cât și prin e-mail la adresa serviciul.clienti@orange.ro 

5 Retim SA 
1265/ 16.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire la adresa din Timisoara, str. Gh. Lazar 24, 
Cladirea Fructus Plaza, et. 4, SAD 31-33, jud. Timiș, cât și prin e-mail la adresa contact@retim.ro 

Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 
1006/29.03.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6286/08.04.2021, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Notificare-privind-intrarea-
in-faliment-prin-procedura-generala-a-debitorului-SC-AGN-Business-Center-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din 
data de 08.04.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 
1008/29.03.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 1232/14.04.2021 Judecătoriei Timișoara prin e-mail. 
4. Referitor la art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul special dl. Atudoroaie N. cu privire la efectuarea 
inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 12.04.2021, la ora 12:00, la 
sediul debitorului. 
În data de 12.04.2021 reprezentantul lichidatorului judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului AGN Business 
Center SRL din Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, în vederea efectuării procedurii de inventariere 
confort disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1202/12.04.2021, în patrimoniul debitorului au fost identificate 
următoarele bunuri: 

Denumire bun 
Nr. 

iventar 
U.M Cantintate 

Teren - buc 1 

Clădire birouri cls A cu instalatie 
încălzire aer condiționat; 

- 
buc 1 

Panouri glisante 6001366 buc 1 

Set masa  7002175 buc 1 

Set masa 7002174 buc 1 

Set masa  7002173 Buc 1 

Set masa 7002172 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7002169 buc 1 

Set masa + 1 scaun 7002168 buc 1 

Ansamblu mobilier bucatarie 6001221 Buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001124 Buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001123   1 

Set masa + 4 scaune 7001122 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001121   1 

Sirena incendiu 7001372 buc 1 

Panouri glisante 6001364 buc 1 

Ansamblu mobilier bucatarie 6000616 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001127 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001126 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001125 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001123 buc 1 

Sirena incendiu 7001373 buc 1 

Panouri glisante 6001363 buc 1 

Aparat aer conditionat 6001776   1 

Set masa + 4 scaune 7002171 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7002170 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7002169 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7002168 buc 1 

Sirena incendiu SB102 7000693 buc 1 
Sirena incendiu SB102 7000692 buc 1 

Sirena incendiu 7001375 buc 1 

Sirena incendiu 7001374 buc 1 

Panouri glisante 6001358 buc 1 

Aparat aer conditionat 6001191 buc 1 
pult receptie bloc/2buc  buc 1 
casetiere bloc  buc 2 
canapea hol Topaz  buc 1 
Systech Grup stingatoare BC 
P6*6buc 

 
buc 1 

Stampila AGNBC  buc 1 
Stampila AGNBC  buc 1 
Scaun birou(liana)  buc 1 



Fotolii hol BC -4*120.16/buc  buc 2 
Stampila receptie BC  buc 1 
imprimanta HP M3035xs  buc 1 
Intel Core 2Duo6600*unitate  buc 1 
Birou AB 130 mesteacan 
Dir.tenic/adminis 

 
buc 1 

Birou ERM 140 mesteacan 
Leasing manager 

 
buc 1 

Dulap ODD 190 *mesteacan dep. 
LeasingManager 

 
buc 1 

Etajera OED 190*mesteacan 
dep.Leasing M 

 
buc 1 

Casetiere mesteacan*  buc 3 

dep.Tehnic/Leasing Manager 
Dulap biblioraft arhiva ctb  buc 1 
Mobila cu vitrina sala sedinte  buc 1 
Scaun Felicia(birou tehnic)  buc 1 
Trusa medicala   buc 1 
PC Intel Core Duo E8600  buc 1 
Masca calorifer-birouri  buc 2 
Stingatoare P6*3B-BC  buc 3 
Stingatoare P6*6B  buc 6 
Stingatoare G2*2B  buc 2 
Mesh publicitar 93.5 mp  buc 1 
Stingatoare P6*1B-BC  buc 1 
Termometru digital  buc 2 

5. Referitor la art. 47, art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center 
SRL în data de 08.04.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiş, având CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, desemnat de către judecătorul-
sindic prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 46060/30/2019 de Tribunalul 
Timiș, Secția a II-a Civilă. 
(2). Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: un onorariu lunar de 1.300 
lei exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,75% exclusiv TVA din sumele recuperate, 1,5% exclusiv TVA din 
vânzarea bunurilor către terți și 0,5% exclusiv TVA în cazul adjudecării proprietății imobiliare din averea debitorului de 
către creditorul ipotecar în contul creanței. 
(3). Aprobarea Raportului de evaluare a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business 
Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de 
birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 
cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel 
Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 
400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-
C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 
400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-
C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 
400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-
C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
(4). Aprobarea vânzării în bloc a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri 
și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu 
următoarele specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 
400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol 
înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 
înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 
înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 
înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
(5). Aprobarea tipului de vânzare a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business 
Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de 
birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 
cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel 
Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 
400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-
C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 
400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-
C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 
400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-
C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11, respectiv licitație publică, cu 
strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători. 
(6). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a 
proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, 
Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de 
parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și 
date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel 



Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 
400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-
C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 
400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-
C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 
400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-
C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 
400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 08.04.2021, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 5895/01.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-
in-data-de-08.04.2021-ora-09.00.pdf. 
Raportul de evaluare a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, 
situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și 
patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, a 
fost depus la dosarul cauzei. 
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a proprietății imobiliare 
aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, 
jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, 
amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare 
cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 
400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 
înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 
înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 
înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U11, a fost depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 1156/08.04.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC AGN Business 
Center SRL din data de 08.04.2021, ora 09:00 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 confirmă lichidatorul 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
având CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, desemnat de către judecătorul-sindic prin Încheierea civilă nr. 
340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 46060/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă. 
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 aprobă onorariul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: un onorariu lunar de 1.300 lei/lună exclusiv TVA și un 
onorariu de succes de 1,75% exclusiv TVA din sumele recuperate în procedură, 1,5% exclusiv TVA din sumele 
obținute din vânzarea bunurilor către terți și 0,5% exclusiv TVA în cazul adjudecării în contul creanței de către 
creditorul ipotecar al bunurilor imobile ipotecate. 
3. 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 aprobă Raportul de evaluare 
a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, 
Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de 
parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și 
date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel 
Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 
400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-
C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 
400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-
C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 
400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-
C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 
400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
4. 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 99,938% din totalul 



creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor aprobă vânzarea în bloc a 
proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, 
Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de 
parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și 
date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel 
Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 
400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-
C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 
400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-
C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 
400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-
C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 
400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
5. 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 aprobă tipul de vânzare a 
proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, 
Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de 
parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și 
date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel 
Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 
400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-
C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 
400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-
C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 
400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-
C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 
400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va 
derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători. 
6. 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 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor aprobă Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 
300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de 
birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol 
înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; 
nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-
U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel 
Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu 
nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 
înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
Procesul-verbal nr. 1156/08.04.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din 
data de 08.04.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6402/09.04.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-08.04.2021-ora-09.00.pdf.  
6. Referitor la valorificarea proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, 
situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business 
Center SRL din data de 08.04.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, competitive, cu strigare, cu preţ în urcare, pentru pentru vânzarea în bloc a proprietății imobiliare 
aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, 
jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, 
amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, la valoarea de piață de 5.670.000 EURO + TVA, 
având următoarele specificații și date de identificare cadastrală: 

Nivel Nr. Carte Funciară Nr. cadastral Arie 
închiriabilă 

Cotă 
teren 

Cotă părți 
comune 

Destinație 

Subsol 400784-C1-U1 400784-C1-U1 247.95 34/830 4.10% Parcare 

Demisol 400784-C1-U2 400784-C1-U2 208.14 29/830 3.45% Parcare 

Subsol și demisol 400784-C1-U15 400784-C1-U15 66 13 1.56% Parcare 



Total 522.09  

Parter 400784-C1-U3 400784-C1-U3 207.65 28/830 3.44% Birouri 

Etaj 1 400784-C1-U4 400784-C1-U4 633.17 87/830 10.50% Birouri 

Etaj 2 400784-C1-U5 400784-C1-U5 633.17 87/830 10.50% Birouri 

Etaj 3 400784-C1-U6 400784-C1-U6 633.17 87/830 10.50% Birouri 

Etaj 4 400784-C1-U7 400784-C1-U7 633.17 87/830 10.50% Birouri 

Etaj 5 400784-C1-U8 400784-C1-U8 633.17 87/830 10.50% Birouri 

Etaj 6 400784-C1-U9 400784-C1-U9 633.17 87/830 10.50% Birouri 

Etaj 7 400784-C1-U10 400784-C1-U10 600.71 83/830 9.96% Birouri 

Etaj 8 400784-C1-U11 400784-C1-U11 600.71 83/830 9.96% Birouri 

Total 5208.09  

Total General 5730.18  

organizând următoarele ședințe de licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 28.04.2021, ora 12:00 (în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 05.05.2021, ora 12:00, respectiv în data de 
12.05.2021, ora 12:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 100% din valoarea 
de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
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/2021/04/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-100.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-
din-data-de-28.04.2021.pdf;  și http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-
aradului-nr-8/;  
• 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; www.storia.ro;  
• afișată la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 14.04.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1211/12.04.2021.  
7. Referitor la disp. art. 117 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 117 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a formulat acțiune în anularea actelor frauduloase 
efectuate de către debitoarea SC AGN Business Center SRL în dauna drepturilor creditorilor, prin intermediul căreia a 
solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună: 
- Anularea transferului patrimonial constând în transmiterea creanțelor în valoare totală de 137.436,78 lei de la SC AGN 
Business Center SRL la pârâta de rang 2 Angemin SRL și implicit anularea Contractului de cesiune de creanță din data 
de 08.08.2019; 
- Repunerea părților în situația anterioară realizării transferurului patrimonial fradulos sus – menţionat în sensul 
obligării pârâtei Angemin SRL la restituirea către averea debitoarei SC AGN Business Center SRL a sumei de 
137.436,78 lei reprezentând creanțe transmise în mod fraudulos prin intermediul Contractului de cesiune de creanță din 
data de 08.08.2019,  
- Constatarea relei-credinţe a pârâţilor la efectuarea operaţiunilor frauduloase stipulate anterior. 
Menționăm faptul că, în urma verificării documentelor de evidenţă operativă, administratorul judiciar a constatat că în 
data de 08.08.2019 (cu o lună înainte de deschiderea procedurii de insolvență - 25.09.2019) debitoarea, prin 
administrator Atudoroaie N., a înstrăinat/transferat creanțe în valoare totală de 137.436,78 lei către SC Angemin SRL, 
al cărui administrator este tatăl dlui. Atudoroaie N., dl. Atudoroaie Gh.. De altfel, dl. Atudoroaie Gh., administrator și 
asociat al pârâtei de rang 2, deține 5 % din părțile sociale ale SC AGN Business Center SRL.  
Precizăm că societatea SC Angemin SRL, la momentul efectuării transferului patrimonial vădit fraudulos, a fost 
deținută de către părinții administratorului special Atudoroaie N. și anume Atudoroaie Gh. și Atudoroaie E., societățiile 
fiind afiliate din punct de vedere fiscal.  Prețul Contractului de cesiune de creanță din data de 08.08.2019 este de 
4.730,70 lei, deși creanțele cesionate au un cuantum total de 137.436,78 lei, de 30 de ori mai mare decât prețul presupus 
încasat.  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4060/30/2019/a18, având primul termen de judecată stabilit în data de 04.03.2021. 
La termenul de judecată din data de 04.03.2021, a fost respinsă excepția de tardivitate invocată de pârâți, respectiv a 
fost stabilit termen de judecată în data de 15.04.2021 pentru discutarea probatoriului. 
La termenul de judecată din data de 15.04.2021 a fost admisă acțiunea în anularea actelor frauduloase efectuate de către 
debitoarea SC AGN Business Center SRL. 
8. 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 Gh., SC Agasi SRL si 
Prin Decizia civilă nr. 126/2021 din data de 09.03.2021 pronunțată de 
Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 4060/30/2019/a8, a fost admisă 



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

excepţia de netimbrare. Anulează ca netimbrate apelurile declarate de 
creditorii Societatea Agasi S.R.L. Timişoara şi Atudoroaie Gh., precum şi 
de administratorul special Atudoroaie N., împotriva sentinţei comerciale 
nr. 1029/26.11.2020 pronunţate de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 
4060/30/2019/a8, în contradictoriu cu debitoarea intimată Societatea AGN 
Business Center S.R.L. Timişoara, reprezentată prin administratorul 
judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L. Drobeta Turnu Severin, şi 
creditoarea intimată Vista Bank (Romania) S.A. Bucureşti, având ca obiect 
contestaţie. Obligă apelanţii la plata către intimata Vista Bank (Romania) 
S.A. Bucureşti a sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
Definitivă. 

4060/30/2019/a10 Apelurile formulat de Atudoroaie 
Gh. și PFA Brăila A. A. 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 

Prin Decizia civilă nr. 127/2021 din data de 09.03.2021 pronunțată de 
Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 4060/30/2019/a10, a fost admisă 
excepţia tardivităţii şi respinge ca tardiv apelurile formulate de creditorii 
PFA Brăila A. şi Atudoroaie Gh.. Respinge excepţia tardivităţii, invocată 
prin întâmpinare, cu privire la apelul formulat de creditoarea SC 
Automarket Distribution SRL. Admite excepţia netimbrării şi anulează ca 
netimbrat apelul declarat de creditoarea SC Automarket Distribution SRL 
împotriva sentinţei civile nr. 703/17.09.2020 a Tribunalului Timiş, în 
contradictoriu cu intimata – creditoare Vista Bank (Romania) SA şi cu 
intimata - debitoare SC AGN Business Center SRL prin administrator 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, având ca obiect contestaţie. Obligă 
apelanţii să plătească intimatei – creditoare Vista Bank (Romania) SA 
suma de 3000 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial. 
Definitivă. 

9. Referitor la recuperarea creanțelor 
În vederea recuperării creanței de la debitorul SC Schoenhofer Immobilien SRL în valoare de 168.836,32 lei 
reprezentand contravaloare facturi restante si penalitati de intarziere conform Contractului de prestari servicii nr. 
69/21.02.2011 si a actului aditional din data de 08.02.2012, compus din: 
- 110.774,08 lei contravaloare facturi restante emise in perioada 06.03.2018-18.01.2021; 
- 58.062,24 lei penalitati de intarziere calculate conform contract. 
administratorul judiciar a înaintat către Tribunalul Timiș cererea de deschidere a procedurii de insolvență a debitorului 
SC Schoenhofer Immobilien SRL cu sediul in Timisoara, Calea Aradului nr. 8, et. 9, jud. Timis inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub nr. J35/1219/2007, CUI 21436500, în temeiul art. 38 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 
70 din Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 398/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 25.03.2021. 
La termenul de judecată din data de 25.03.2021, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul de judecată din data de 
27.05.2021 pentru achitarea debitului restant de către debitoarea Schoenhofer Immobilien SRL. 
În vederea recuperării creanței de la debitorul SC Vox Filemaker Solutions SRL în valoare de 189.859,89 lei 
reprezentand contravaloare facturi restante si penalitati de intarziere conform Contractului de prestari servicii nr. 
69/21.02.2011 si a actului aditional din data de 08.02.2012, compus din: 
- 112.935,11 lei contravaloare facturi restante emise in perioada 16.06.2017-18.01.2021; 
- 76.924,78 lei penalitati de intarziere calculate conform contract. 
administratorul judiciar a înaintat către Tribunalul Timiș cererea de deschidere a procedurii de insolvență a debitorului 
SC Vox Filemaker Solutions SRL cu sediul in Timisoara, Calea Aradului nr. 8, et. 9, SAD 10A jud. Timis inregistrata 
la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/1742/2006, CUI 18725028, în temeiul art. 38 alin. (1) coroborat cu 
dispozițiile art. 70 din Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 400/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 25.03.2021. 
În data de 15.02.2021 debitorul SC Schoenhofer Immobilien SRL a comunicat către administratorul judiciar dovezile de 
plată a creanței în valoare de 189.859,89 lei. 
Astfel, administratorul judiciar a depus la dosarul nr. 400/30/2021 Cererea de renunțare la judecarea cauzei prin care 
creditorul SC AGN Business Center SRL – în insolventa, prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, a 
renunțat la Cererea de deschidere a procedurii generale de insolvență formulată împotriva debitorului Vox Filemaker 
Solutions SRL cu sediul in Timisoara, Calea Aradului nr. 8, et. 9, SAD 10A jud. Timis inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub nr. J35/1742/2006, CUI 18725028, având în vedere faptul că, debitorul Vox Filemaker 
Solutions SRL a plătit către subscrisa AGN Business Center SRL creanta certă, lichidă și exigibilă în valoare de 
189.859,89 lei reprezentand contravaloare facturi restante si penalitati de intarziere conform Contractului de prestari 
servicii nr. 69/21.02.2011 si a actului aditional din data de 08.02.2012, astfel: 
- 112.935,11 lei contravaloare facturi restante emise in perioada 16.06.2017-18.01.2021 – plătit de către debitor 
conform ordin de plată nr. 3/15.02.2021 și încasat în contul bancar al subcrisei în data de 15.02.2021;  
- 76.924,78 lei penalitati de intarziere calculate conform contract – plătit de către debitor conform ordin de plată nr. 
4/15.02.2021 și încasat în contul bancar al subcrisei în data de 15.02.2021 
Prin Sentința civilă nr. 342/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 400/30/2021 aflat pe rolul 
Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, judecătorul-sindic a luat act de renunțarea la judecata cererii de deschidere a 
procedurii generale de insolvență formulată de creditorul AGN Business Center SRL împotriva debitoarei Vox 
Filemaker Solutions SRL. 
 



10. Referitor la situația impozitelor datorate la bugetul local ulterior deschiderii procedurii de faliment, aferente 
proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, 
Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș 
Conform Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei în cazul persoanei juridice, datorat în temeiul Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, nr. 2156/28.02.2021 emisă de Municipiul Timișoara prin Direcția Fiscală a 
Municipiulu Timișoara, debitorul AGN Business Center SRL înregistrează impozite și taxe aferente proprietății 
imobiliare situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de 
birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, în valoare totală de 324.263,00 lei, datorate la bugetul local pentru anul 2021, reprezentând:  
• impozit pe clădiri - 323.101,00 lei;  
• impozit pe teren – 1.142,00 lei;  
• taxă teren – 20,00 lei. 
11. Referitor obligația stabilită în sarcina contribuabilului AGN Business Center SRL prevăzută de art. 55 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
Conform disp. art. 55 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „Persoanele juridice române plătitoare de 
impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor”. 
Având în vedere faptul că, contribuabilul AGN Business Center SRL la data de 31.12.2020 deși era înregistrat ca 
plătitor de impozit pe profit, a înregistrat venituri sub valoarea-prag prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, în conformitate cu obligația stabilită în sarcina acestuia prin disp. art. 55 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a fost depusă la organul fiscal Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de 
mențiuni D010, prin care a fost solicitată luarea în evidență ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
începând cu data de 01.01.2021. 
12. Referitor la contractele aflate în curs de derulare la data intrării în faliment a debitorului 
La data intrării în faliment a debitorului AGN Business Center SRL SRL au fost înregistrate următoarele contracte de 
prestării servicii de către furnizorii societății: 

Furnizori  
contractuali Serviciul furnizat Contract 

Valoare 
lunara medie  
estimata (lei 
fara TVA) Observatii 

QMB Energ energie electrica 56 din 03.06.2015 
          
18,000.00      medie estimata. 

Eon Gaz gaze naturale 
1003161815/2020.10/0
08903/0 din 01.11.2020 

             
6,000.00      

Se factureaza in functie de consum. Estimat 
12.000,00 lei+TVA ptr 4 luni de iarna, 8.000,00 
lei+TVA ptr 3 luni de tranzitie 

Aquatim apa/canal 2737 din 14.03.2012 
             
1,200.00      

medie estimata. Valoarea facturilor variaza 
semnificativ deoarece citirea contoarelor nu se 
face lunar. 

Agasi 

mentenanta si service 
instalatii HVAC. 
Incalzire, hidranti, etc 1427 din 21.03.2012 

             
1,590.00      3.900 Euro+TVA/an. Se factureaza lunar 

Otis Lift 
Mentenanta si service 
lifturi persoane 

H2SE02353-2354 din 
sept 2019 

             
1,400.00      

13.800,00 lei+TVA/an ptr intretinere preventiva 
(se factureaza trimestrial) si 3.000 lei+TVA/an 
ptr revizie generala (se factureaza anual) 

HH Dinamic Prest RSVTI 109 din 08.09.2009 
                
490.00      100,00 Euro+TVA/luna 

Klaus 
Multiparking Mentenanta parklift-uri FN din 01.07.2015 

                
520.00      1.150 Euro+TVA/an. Se factureaza trimestrial 

Biconect 

Mentenanta si service 
control acces, CATV, 
bariere, alarmare 
incendiu si efractie 332 din 29.11.2010 

                
525.00      107,00 Euro+TVA/luna 

Oprea Proclean curatenie 7 din 01.11.2018 
             
5,400.00        

Retim colectare deseuri 
1TM0041053  din 
22.10.2018 

             
1,614.59        

RCS&RDS servicii internet 
9569002501 din 
07.06.2021 

                
132.00      27 Euro+TVA/luna 

CNCIR 
Autorizare lifturi 
persoane si parklifturi comanda 

                   
83.33      aprox 1.000,00 lei+TVA, anual 

ISCIR  
Autorizare cazane 
centrala termica comanda 

                   
12.00      aprox 1.200,00 lei+TVA, anual 

Best Investment 
Verificare prize de 
pamant comanda 

                   
20.83      aprox 250,00 lei+TVA, anual 

Systech Grup 
Verificare si incarcare 
stingatoare comanda 

                   
25.00      aprox 300,00 lei+TVA, anual 

Municipiul 
Timisoara taxa teren concesionat 2 din 26.09.2007 

                
453.33      Concesiune 60 mp. Se factureaza semestrial 

PFA Braila 
consultanta financiara, 
contabilitate 201201 din 13.01.2012 

             
3,820.00        

KSS Security 
Team servicII paza 55 din 16.01.2020 

          
12,729.00      17,39 lei/ora +TVA 



Sodexo bonuri de masa 168733 din 18.11.2013 
                
848.80      

15,00 lei/bon masa plus 20 lei +TVA service. Se 
dau 1 bon masa/zi lucrata/angajat 

Orange telefonie mobila 
65654518 din 
18.10.2017 

                
800.00      

113,10 Eur+TVA/luna plus alte servicii si 
penalitati 

Total cheltuieli lunare cu servicii 
          
55,663.89  lei    

Raportat la contractele de închiriere în derulare, respectiv contractele de furnizare servicii și contractele personalului 
angajat prezentam situatia Cash-flow-lui operațional: 

   lei fara TVA  

  ianuarie 2021 februarie 2021 martie 2021 aprilie 2021 
Medie lunara 

estimata 
Venituri 67,799.47 123,449.23 88,625.58 90,237.15 90,000.00 
Cheltuieli 82,767.47 68,788.36 73,286.74 87,371.89 82,000.00 
Diferenta 1 (14,968.00) 54,660.87 15,338.84 2,865.26 8,000.00 
Impozit pe venit 4,243.00 900.00 
Cash flow (14,968.00) 54,660.87 15,338.84 (1,377.74) 7,100.00 
Impozit cladire 161,552.00 26,925.33 
Venit net operational (14,968.00) 54,660.87 (146,213.16) (1,377.74) (19,825.33) 

*Intocmit pe baza facturilor emise de AGNBC si a celor primite (estimate) de la furnizori in lunile de referinta 
De asemenea, în prezent, societatea debitoare AGN Business Center SRL înregistrează următoarele posturi de muncă 
active: 
• Director tehnic – contract individual de muncă nr. 004/17.01.2012 privind angajatul Novac M. cu salariul brut de 
4.320 lei; 
• Agent imobiliar (broker imobiliar) – contract individual de muncă nr. 005/17.01.2012 privind angajatul Popa L. R. cu 
salariul brut de 6.400 lei; 
• Intendent (administrator tehnic) – contract individual de muncă nr. 002/17.01.2012 privind angajatul Cucolas I. cu 
salariul brut de 4.160 lei; - în data de 21.04.2021 a fost emisă decizia de concediere a angajatului Cucolas I.  
Astfel, cheltuielile lunare cu personalul angajat sunt în valoare totală de aprox. 16.333,80 lei, reprezentând: 
- cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă – 335,00 lei; 
- cheltuieli cu contribuțiile și impozitul datorate la bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale – 6.528,00 lei; 
- avansuri acordate angajaților – 1.600,00 lei; 
- diferențe de salarii acordate angajaților – 7.022,00 lei; 
- bonuri de masă acordate salariaților – 848,80 lei. 
Având în vedere avantajele menținerii contractelor de muncă pentru 2 salariați, respectiv aplicarea unui cote de 
impozitare pe veniturile microîntreprinderilor de 1% conform disp. art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, în condițiile în care societatea are obligația înregistrării unui sau mai multor salariați (conform disp. art. 51 
alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual 
de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care: a) au persoane angajate cu contract 
individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul 
unei norme întregi); 
- Novac M.- atribuții generale de mentenanță respectiv citirea contoarelor electrice si apa/canal in vederea  facturarii 
consumurilor directe ale chiriasilor (lunar); reparatii sisteme iluminat (Inlocuire becuri, neoane, senzori prezenta); 
reparatii grupuri sanitare (inlocuire boilere, schimbare robineti, desfundare chiuvete, schimbare furtun alimentare apa); 
mentenanta sisteme (curatare filtre la sistemele de HVAC; curatare bazin apa racita- chiller; alimentare cu sare a 
sistemului de tratare apa racita; pornirea saptamanala a generatorului ce alimenteaza cladirea, in caz de avarie, cu 
energie electrica si alimentare cu carburant (daca este necesar); oprirea/pornirea instalatiilor pe etaje in functie de gradul 
de ocupare; golirea basei din subsolul cladirii); remediere scurgeri  din VCV si inlocuire placi tavan; verificarea si 
rezolvarea alarmelor date de BMS; sesizarea furnizorilor de servicii in situatiile in care este necesara interventia lor si 
supervizarea rezolvarii acestora; rezolvarea sesizarilor chiriasilor; aprovizionarea cu materiale de schimb, etc. 
- Popa L. R. – întocmire contabilitate primară, managementul tuturor contractelor de clienti sau furnizori; întocmirea 
facturilor catre chiriasi, inclusiv calcularea taxei lunare de servicii; întocmirea documentatiilor pentru 
autorizatiile/acordurile/certificatele solicitate de legislatia in vigoare, indiferent de domeniul acestora (cu exceptia celor 
financiar-contabile); reprezentarea societatii la vizitele efectuate de potentialii chiriasi,  
considerăm că se impune necesitatea menținerii contractelor individuale de muncă ale angajaților debitorului AGN 
Business Center SRL: contractul individual de muncă nr. 004/17.01.2012 privind angajatul Novac M. având funcția de 
director tehnic; contractul individual de muncă nr. 005/17.01.2012 privind angajatul Popa L. R. având funcția de agent 
imobiliar. 
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea adunării creditorilor în vederea prezentării situației financiare a 
debitorului și exprimării unui vot cu privire la oportunitatea continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare 
în procedura de faliment, respectiv oportunitatea menținerii contractelor de prestării servicii de către furnizorii societății 
debitoare și a contractelor individuale de muncă în vederea asigurării bunei gestiuni și conservării proprietății 
imobiliare. 
13. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 134,02 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului Data document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 
1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00003463 07.04.2021 14.00 lei comunicare notificare privind intrarea în faliment 



către administratorul special și debitor 

2 C. N. Poșta Română S.A. DIV00003944 21.04.2021 49.70 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment 
către creditori 

3 Storia.ro   15.04.2021 70.32 lei 

taxă publicare și promovare anunț de licitație 
publică pe site-ul storia.ro (12,00 EURO + TVA la 
cursul valutar din 15.04.2021) 

Total sume avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor de procedură 134.02 lei 

14. 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 – 25.03.2021 – 5.688,97 lei inclusiv TVA – achitată în 
integralitate. 
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.04.2021, consemnată în procesul-verbal nr. 
1156/08.04.2021 publicat în BPI nr. 6402/09.04.2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
constă din: un onorariu lunar de 1.300 lei/lună exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,75% exclusiv TVA din 
sumele recuperate în procedură, 1,5% exclusiv TVA din sumele obținute din vânzarea bunurilor către terți și 0,5% 
exclusiv TVA în cazul adjudecării în contul creanței de către creditorul ipotecar al bunurilor imobile ipotecate. 
Retribuția administratorului judiciar pentru perioada 25.03.2021 – 25.04.2021 – 1.547,00 lei inclusiv TVA – achitată în 
integralitate. 
15. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou 
termen de judecată în vederea valorificării proprietății imobiliare din averea debitorului, recuperării creanțelor, 
soluționării dosarelor asociate și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 


