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Convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
Nr.: 1657 Data emiterii: 13.05.2021 

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. 47, art. 48 din Legea nr. 85/2014, convoacă: Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC AGN Business Center SRL. 
Ședință Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL va avea loc în data de 21.05.2021, 
ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.  
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în 
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, 
pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidatorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data 
fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 

(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
(2). Prezentarea situației 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, 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. 
(3). Aprobarea rezilierii contractelor de prestări servicii încheiate cu KSS Security Team SRL și Biconect SRL privind 
executarea de servicii de pază umană și protecție, respectiv mentenanță a sistemelor de securitate aferente bunului 
imobil din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
(4). Aprobarea cheltuielilor necesare a fi efectuate cu implementarea sistemului de securitate și monitorizare video și 
antiefracție. 
(5). Aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă cu TMA 
Guard & Security SRL, în baza ofertei formulate.  
(6). Aprobarea continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea 
creditorului Vista Bank (România) SA și aprobarea menținerii contractelor de prestării servicii de către furnizorii 
societății debitoare în vederea asigurării bunei gestiuni și conservării proprietății imobiliare.   
(7). În ipoteza aprobării continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare, aprobarea contractului-cadru de 
închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista 
Bank (România) SA, cu condiția supunerii spre aprobare în cadrul adunării creditorilor a prețului/mp pentru fiecare 
contract de închiriere. 
(8). În ipoteza aprobării continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare, aprobarea 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. 
(9). Aprobarea menținerii contractului de prestări servicii nr. 201201/13.01.2021 actualizat prin actele adiționale 
aferente, încheiat cu P.F.A. Brăilă A. A. având ca obiect întocmirea balanțelor, situațiilor financiare anuale ale 
debitorului AGN Business Center SRL, cu condiția renegocierii tarifelor la nivelul minim al tarifelor practicate pe piața 
serviciilor de contabilitate. 
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(10). Aprobarea menținerii/încheierii contractelor de prestări servicii de pază și mentenanță tehnică obligatorii a 
sistemelor funcționale pentru proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș în vederea asigurării conservării acesteia, în ipoteza 
respingerii punctului 6 de pe ordinea de zi. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin fax la nr. 0256/220827. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 


