
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1659 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. 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 21.05.2021 ora 
10:00, în anexă, în număr de 9 (nouă) file. 

Lichidator 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 21.05.2021 ora 10:00 
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 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 21.05.2021, ora 
10:00 este: 
(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. 
(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. 
 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
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* 
dep.Tehnic/Leasing Manager 

 
buc 3 

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 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL să ia act de rezultatul inventarierii 
bunurilor din averea debitorului. 
 
(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. 



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. 
*impozitele viitoare pot varia în functie de hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL să ia act de 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, 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. 
În prezent, societatea debitoare înregistrează următoarele contracte de prestări serivicii de pază umană și protecție a 
bunului imobil din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL: 
• contractul de mentenanță nr. 332/29.11.2010 cesionat către debitorul AGN Business Center SRL în baza contractului 
de cesiune, încheiat cu Biconect SRL, privind prestarea serviciilor de verificare tehnică trimestrială/semestrială a 
sistemului de securitate: sistemn de detecție și alarmare în caz de efracție – verificare trimestrială; sistem de detecție și 
alarmare la incendiu – verificare trimestrială; sistem de control a accesului – verificare semestrială; sistem de 
supraveghere prin TVCI – verificare semestrială, valoarea abonamentului de mentenanță fiind de 107 EURO/lună + 
TVA; aprox. 620 lei/luna 
• contractul de prestări servicii nr. 55 din 16.01.2020 încheiat cu KSS Security Team SRL, privind asigurarea pazei și 
protecției proprietății imobiliare, împotriva furturilor, conflictelor cu personalul de deservire, acte de violență și de 
vandalism; asigurarea prin personalul de intervenție a unui răspuns prompt la orice tentativă de comportament antisocial 
precum actele de violență și tentativele de furt; asigurarea intervenției de pază în cazul situațiilor de urgență: incendii și 
calamități naturale. Tariful pentru prestarea serviciilor de pază este de 17,39 lei/oră/post de pază, tarif ce nu include 
TVA, echivalent a aprox. 15.400 lei/luna 
Menționăm faptul că, debitorul a înregistra lunar următoarele cheltuieli cu executarea contractelor anterior menționate: 
• aprox. 620 lei/luna – servicii prestate de Biconect SRL; 
• aprox. 15.400 lei – servicii de pază umană prestate de KSS Security Team SRL. 
Având în vedere necesitatea implementării sistemului de securitate și monitorizare video și antiefracție, considerăm că 
se impune rezilierea 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. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 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. 
În prezent, sunt în curs de derulare contracte 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 care determină înregistrarea următoarelor 
cheltuieli: 
• aprox. 620 lei/luna – aferente serviciilor prestate de Biconect SRL; 
• aprox. 15.400 lei/luna – aferente serviciilor de pază umană prestate de KSS Security Team SRL. 
Total cheltuieli de paza mentenanta si monitorizare lunare de aprox. 16.020 lei/luna. 



În vederea diminuării cheltuielilor anterior menționate, potrivit disp. art. 64 lit.d) din Legea 85/2014 referitoare la 
atribuția lichidatorului judiciar de conservare a patrimoniului societații debitoare, cu condiția continuării asigurării 
protecției, supravegherii și siguranței proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business 
Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, constând în nouă spații de birouri și patruzeci 
și șase locuri de parcare subterane, se impune necesitatea implementării unui sistem de securitate și monitorizare video 
și antiefracție, care va determina efectuarea unei cheltuieli fixe de. 33.282 lei (exclusiv TVA) cu achiziția și 
implementarea sistemului de securitate și monitorizare video și antiefracție, respectiv cheltuieli de aprox. 4.300 lei 
(exclusiv TVA)/lunar cu serviciile de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă. 
Ulterior implementarii sistemului totalul cheltuielilor de pază, mentenanță, intervenție și monitorizare și intervenție 
rapidă vor fi de 4.300 lei (exclusiv TVA)/lunar. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 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.  
La biroul lichidatorului judiciar a fost înregistrată oferta formulată de societatea TMA Guard & Security SRL, cu sediul 
social în Sat Șimian, Comuna Șimian, str. 29, nr. 14, jud. Mehedinți, având CUI RO 31690687; înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J27/175/2013, privind prestări servicii CCTV, antiefracție-control acces, monitorizare și intervenție 
rapidă, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Buc Preț/buc 
lei 

Valoare 
lei 

1 DVR 16 canale – HVR (DVR + NVR) 
5 in 1 AHD/CVBS/CVI/TVI/IP – 16 AHD-1 1080P 25 FPS-8 MPX 

1 1.958 1.958 

2 Comunicator dispecerizare 1 1.500 1.500 
3 Camere de exterior SMPX – 2000 LINI TV, FULL HD, 1080P 5IN1 

CVBS/AHD/CVI/TVI, IR-CUT 8MPX, FULL METALIC, ACCES OSB LENTILA, 3,6 
MM AUTO IRIS, IR 80M 

8 917 7.336 

4 HDD 6TB SAMSUNG 1 996 996 
5 DOZE SEPARATIE 16 74 1.184 
6 SURSE CAMERE 12V-5A 16 89 1.424 
7 CABLU FTP CU SUFA INIFUG-8 FIRE CUPRU 500 ML 5 2.500 
8 CAMERA INTERIOR 8 MPX-2000, LINII TV, FULL HDD, 1080P 5IN1 

CVBS/AHD/CVI/TVI/IP-CUT 8MPX, FULL METALIC, ACCES OSB LENTILA 3,6 
MM AUTO IRIS, IR 80 M 

8 698 5.584 

9 SISTEM ANTIEFRACȚIE DSC 1834-2 PARTITII, TASTATURA LCD, CONTROL 
ELMES, 10 TELECOMENZI RADIO 

1 3.100 3.100 

10 CONTROL ACCES-100 CARTELE INDIVIDUALE, IDENTIFICARE INTRARE-
IEȘIRE, UTILIZATOR USER 

1 4.200 4.200 

11 ANALIZA LA RISCUL SECURITĂȚII FIZICE 1 1.500 1.500 
12 PROIECT CCTV-ANTIEFRACȚIE 1 1.100 1.100 
13 Transport, Manoperă, Implementare 1 900 900 

Total 33.282 lei 

Garanția echipamentelor și a montajului este de 24 de luni de la instalare. 
Tariful oferit pentru servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă – 4.300 lei/lună (monitorizarea este 
realizată de către dispeceratul TMA Guard & Security SRL atât video, cât și antiefracție. Intervenția cu echipaje mobile 
la obiectiv pe timp de zi/noapte în timpul săptămânii și în weekend se va realiza de către două echipaje de intervenție 
mobilă. Timpul de intervenție va fi de 5 minute zi/noapte. Verificarea obiectivului se va face periodic de către echipele 
de intervenție, întocmind împreună cu dispeceratul un raport de activitate care va fi anexat în fiecare lună la emiterea 
facturii fiscale. 
*Prețurile anterior menționate nu includ TVA. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 5 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 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.  
• În ipoteza aprobării continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare se impune aprobarea menținerii 
contractelor cu actualii furnizori contractuali: 

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 estimată 

Eon Gaz gaze naturale 
1003161815/2020.10/00
8903/0 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 

Oprea Proclean curatenie 7 din 01.11.2018 
             
5,400.00       Cu conditia renegocierii 

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 A. A. 
consultanta financiara, 
contabilitate 201201 din 13.01.2012 

             
3,820.00       Cu conditia renegocierii 

Total cheltuieli lunare cu servicii 40,761.09 lei 

* In ipoteza aprobarii contractului de la punctul 5 de prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă 
cu TMA Guard & Security SRL, se adaugă suma de 4300 lei + TVA lunar 
- Situația contractelor de închiriere aflate în derulare la data intrării în faliment, cu privire la închirierea spațiilor de 
birouri: 

Chirias Profil Etaj  Contract nr.  
 Suprafata 

inchiriata (mp)  
 Chirie 

(Eur/mp)  
 Chirie lunara 

(Eur)  

Easy Credit 4All IFN creditare parter p  58/07.03.2013        102.45          16.63       1,703.74  

Schenker Logistics Romania birou etaj 1 p  9/18.01.2018        133.63          11.00       1,469.93  

Siemens S.R.L. birou etaj 1 p  863/28.07.2015        153.10          12.50       1,913.75  

ESG Mobility Romania S.R.L. birou etaj 4 p  57/02.12.2020        286.42          10.50       3,007.41  

Granit Parts birou etaj 6 p  26/15.04.2019        115.89          10.00       1,158.90  

Infosys birou etaj 6 p  30/02.05.2019        195.43          11.50       2,247.45  

Condesign birou etaj 8 p  44/22.08.2018          80.78          10.50          848.19  

Disponibil/ In negociere           4,132.75      

Total     5,200.45       12,349.37  

- Situația contractelor de închiriere aflate în derulare în procedura generală de insolvență, cu privire la închirierea 
locurilor de parcare: 

Chirias  Contract nr.  
 Nr. Locuri 

parcare  
 Chirie (Eur/loc 

parcare)  
 Chirie lunara 

(Eur)  

Easy Credit 4All IFN  58/07.03.2013       2.00                     -                 -    

Miron O.  42/15.05.2017       1.00                30.00          30.00  

Miron O.  42/15.05.2017       1.00                30.00          30.00  

Siemens SRL  863/28.07.2015       5.00                30.00        150.00  

Schenker Logistics Romania  9/18.01.2018       1.00                     -                 -    

Condesign  44/22.08.2018       3.00                25.00          75.00  

Granit Parts  26/15.04.2019       4.00                25.00        100.00  
Infosys  30/02.05.2019       1.00                30.00          30.00  

Disponibil      28.00                 -    
Total    46.00          415.00  

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 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL exprimarea unui vot cu privire la 
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. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 7 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 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, atașat prezentului raport. 
 
(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, cu condiția renegocierii salariilor plătite 
acestora la nivel salariului minim pe economie. 
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. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 8 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 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. 
În prezent, societatea debitoare AGN Business Center SRL înregistrează contractul de prestări servicii nr. 
201201/13.01.2021 actualizat prin actele adiționale aferente, încheiat cu P.F.A. Brăilă A. A., în curs de derulare. 
Conform contractului de prestări servicii nr. 201201/13.01.2021, P.F.A. Brăilă A. A. are obligația ca, în baza 
documentelor primare înregistrate de către angajații societății debitoare de la clienți – registrul de casă și documentele 
anexe; facturi de vânzare sau jurnal de vânzări cu documentele anexe; facturi de achiziții sau jurnal de cumpărări cu 
documentele anexe; extrase bancare; mijloace fixe; pontaje și alte documente, în temeiul Legii contabilității și a 
normelor profesionale în vigoare, să întocmească balanțele, situațiile financiare anuale ale societății debitoare. 
Menționăm faptul că pentru perioada decembrie 2020 – aprilie 2021, debitorul a înregistrat cheltuieli cu servicii de 
contabilitate presatate de P.F.A. Brăilă A. A. în valoare totală de 16.106,84 lei, astfel: 
• Factura fiscală nr. 1/11.01.2021 – 4.646,84 lei; 
• Factura fiscală nr. 2/09.02.2021 – 3.820,00 lei; 
• Factura fiscală nr. 3/03.03.2021 – 3.820,00 lei; 
• Factura fiscală nr. 6/09.04.2021 – 3.820,00 lei. 
Conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991:  
• art. 1 alin. (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de 
cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă 
contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi”. 
• art. 2. alin. (1) teza a II-a: „[...] contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, 
publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare 
la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, 
creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori”. 
• art. 9 alin. (1): „Documentele oficiale de prezentare a activității economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 
alin. (1)-(4) sunt situațiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile și care trebuie să 
ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile legii, referitoare la 
activitatea desfășurată”. 
• art. 10 alin. (3): „Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul 
contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților 
Contabili și Contabililor Autorizați din România”. 
• art. 20: „Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare. Întocmirea, 
editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor 
Publice*)”. 
• art. 28 alin. (1): „Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligația să întocmească situații financiare anuale”. 
Având în vedere obligația instituită prin Legea contabilitatii nr. 82/1991 asigurării ținerii contabilității societății 
debitoare, întocmirii tuturor registelor și documentelor financiar-contabile obligatorii, întocmirii și depunerii 
declarațiilor fiscale, situațiilor financiare, apreciem că se impune necesitatea 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. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 9 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 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. 
 
(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. 
• În ipoteza în care Adunarea Generala nu va aproba continuarea 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  în vederea asigurării conservării proprietății imobiliare, în cazul încetării activității de închiriere a spațiilor de 



birouri, se impune menținerea/încheierea următoarelor contracte de prestări servicii de pază și mentenanță tehnică 
obligatorii a sistemelor funcționale: 
- Contractul nr. 1427/21.03.2012 încheiat cu Agasi SRL: 
Lucrări contractate: 

Tip echipament buc 
Nr. Revizii 

/an 
Pret operatiune 

Eur/buc 
Pret 

Euro/an Observatii 

Agregat apa racita NECS 1 2 245 
         

490.00     revizie 

Agregat apa racita TECS 1 2 635 
      

1,270.00       

Centrala de tratare a aerului  2 1 235 
         

470.00     

este indicata de producator, dar se poate 
renunta la firma specializata, daca se 
efectueaza cu personalul propriu 

Statie dedurizare 1 1 30 
            

30.00     

este indicata de producator, dar se poate 
renunta la firma specializata, daca se 
efectueaza cu personalul propriu 

Cazan Viessmann 2 2 175 
         

700.00       
BMS – Buildin management 
sistem 1 1 765 

         
765.00     Computer de management al clădirii 

Hidranti interior exterior 23 1   
         

175.00       

Total (Euro fara TVA) 
      

3,900.00       

Pretul contractului se achita in transe lunare egale. 
Cerinte legale de lucrari contractate Agasi SRL: 

NECS si TECS recomandarile producatorilor pentru exploatarea optima a utilajului (Manual general pentru instalare si mentenanta) 

CTA recomandarile producatorilor pentru exploatarea optima a utilajului (Manual general pentru instalare si mentenanta) 

Statie dedurizare recomandarile producatorilor pentru exploatarea optima a utilajului (Manual general pentru instalare si mentenanta) 

Cazane Viessmann 

PT A1/2010, art. 25, publicat in MO 513 bis din 23.07.2010 

PT C4/2010, art. 67, publicat in MO 385 bis din 10.06.2010 

Hidranti interior si 
exterior 

P 118/2/2013, art. 28.3, publicat in MO 585 bis din 24.09.2013, actualizat 2019 sau 2020 

Normativ European SREN 671-3-2009 

- Contractul nr. 109/08.09.2009 încheiat cu H.H. Dinamic Prest SRL: 

Obiectul contractului 
Pretul Euro/luna (fara 

TVA) 
Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor de ridicat si mecanice sub 
presiune (RSVTI) 

                                                                         
100.00      

Utilaje supraveghate RSVTI si normative in vigoare: 

Lifturi persoane 

Legea 64/2008 completata de Legea 49/2019, art. 15 alin 2 

PT R2 publicat in MO 634 bis din 09.09.2010, art 44 

Platforme auto ridicatoare 
(park-lifturi) 

Legea 64/2008 completata de Legea 49/2019, art. 15 alin 2 

PT R1 publicat in MO 634 bis din 09.09.2010, art 44 

Cazane 

Legea 64/2008 completata de Legea 49/2019, art. 15 alin 2 

PT C4/2010, publicat in MO 385 bis din 10.06.2010, art. 64 

- Contractul din data de 01.07.2015 încheiat cu Klaus Multiparking System: 

Obiectul contractului 
Pretul Euro/an 

(fara TVA) 

Servicii de intretinere si service pentru sistemele de parcare tip G82 (park-lift) 
                                                         

1,150.00      

Pretul contractului se achita in transe trimestriale egale. 
Normative in vigoare: 

Platforme auto ridicatoare (park-lifturi) 

PT R1 publicat in MO 634 bis din 09.09.2010, art 59, 60, 77, 80 

recomandarile producatorilor pentru exploatarea optima a utilajului  

- Contractul H2SE02353-2354 din sept 2019 încheiat cu Otis Lift: 

Obiectul contractului 
Pretul lei/trimestru (fara 

TVA) 

Intretinere 2 ascensoare 3,581.10 

Pretul contractului se achita in transe trimestriale egale. 
Normative in vigoare: 

2 lifturi persoane 

PT R1 publicat in MO 634 bis din 09.09.2010, art. 44, 66, 85 

recomandarile producatorilor pentru exploatarea optima a utilajului  

 



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 

* În vederea asigurării conservării proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș  se impune și încheierea contractului de pază stipulat 
la pct. 5 de pe ordinea de zi sau menținerea contractului de pază stipulat la pct. 3 de pe ordinea de zi. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 10 de pe ordinea de zi: 
În ipoteza respingerii punctului 6 de pe ordinea de zi, solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN 
Business Center SRL exprimarea unui vot cu privire la 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. 
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. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 


