
Convocare Adunarea Generală a Creditorilor 
Nr.: 2009 Data emiterii: 09.06.2021 

11. Date privind dosarul: Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3. Debitor: SC Alexa Total Instal SRL, cod de identificare fiscală: 9041519; Sediul social: Timișoara, str. Ciprian 
Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1439/1996. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Alexa Total Instal SRL nr. 
1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alexa Total Instal SRL, 
conform Sentinței civile nr. 1081/2020 a ședinței din Camera de Consiliu din data de 03.12.2020, pronunțată în dosarul 
nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 48, art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 
convoacă: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL. 
Ședință Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 16.06.2021, ora 09:00.  
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 16.06.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 23.06.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
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). Avansarea de sume pentru transportul, depozitarea și paza stocurilor de marfă (utilizate în consultanță, asistență 
tehnică, proiectare, comercializare, montaj, service, pentru centrale termice cu gaz, GPL, motorina, lemn, pellet, 
brichete boilere, automatizări, pompe de căldură cu energie geotermală, sisteme solare pentru încălzire și apă caldă, 
ventiloconvectoare, sisteme de ventilație cu recuperarea căldurii, încălzire - răcire în pereți, răcire în tavan, instalații 
încălzire-răcire, instalații sanitare) reprezentând 1.375 de tipuri de stocuri, respectiv 30.491 bucăți și a mijloacelor fixe 
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, în vederea asigurării securității și conservării acestora. 
* În prezent, în averea debitorului Alexa Total Instal SRL nu există disponibilități bănești. 
** Stocurile de marfă și mijloacele fixe sunt depozitate în incinta bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, 
compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, 
cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în 
Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
(2). Aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă în vederea 
asigurării securității și conservării stocurilor de marfă și mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, 
conform ofertelor de servicii înregistrate la biroul lichidatorului judiciar. 
(3). Identificarea unor soluții în vederea asigurării securității și conservării stocurilor de marfă și mijloacelor fixe 
existente în patrimoniul debitorului Alexa Total Instal SRL, în ipoteza respingerii punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi. 
(4). Aprobarea reorganizării și desfășurării licitațiilor publice pentru bunul imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, 
compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, 
cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în 
Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, astfel: 
- Prima serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 100% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 
14 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia, iar următoarele licitaţii la un termen de 
cel puțin 5 zile fiecare, de la data publicării anunțului de licitație; 
- A doua serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 85% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 
- A treia serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 70% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, în 
conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice aprobat prin hotărârea 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.03.2021, ora 09:00. 
* Lichidatorul judiciar solicită reluarea, respectiv organizarea și desfășurarea licitațiilor publice conform celor trei serii 
de licitații publice: prima serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 100% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare; a doua serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 85% din 
valoarea de piață; a treia serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 70% din valoarea de piață, în 
vederea sporirii măsurilor de expunere pe piață a bunului imobil, respectiv a interesului potențialilor cumpărători. 



(5). Aprobarea reorganizării și desfășurării licitațiilor publice pentru bunul imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu 
comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. 
proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 
mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL, astfel: 
- Prima serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 100% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 
14 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia, iar următoarele licitaţii la un termen de 
cel puțin 5 zile fiecare, de la data publicării anunțului de licitație; 
- A doua serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 85% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 
- A treia serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 70% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, în 
conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice aprobat prin hotărârea 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.03.2021, ora 09:00. 
* Lichidatorul judiciar solicită reluarea, respectiv organizarea și desfășurarea licitațiilor publice conform celor trei serii 
de licitații publice: prima serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 100% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare; a doua serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 85% din 
valoarea de piață; a treia serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 70% din valoarea de piață, în 
vederea sporirii măsurilor de expunere pe piață a bunului imobil, respectiv a interesului potențialilor cumpărători. 
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 asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 


