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Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 2128 Din data de 16.06.2021 

1. 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: RO 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 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 
09:00, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Proces-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL  

din data de 16.06.2021, ora 09:00 
Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alexa Total Instal SRL 
Subscrisa 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, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului SC Alexa Total Instal SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în 
Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Timiș sub nr. J35/1439/1996, CUI RO 9041519, numit prin Sentința civilă 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, având în vedere următoarele: 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 10267/09.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Alexa-Total-Instal-
SRL-in-data-de-16.06.2021-si-23.06.2021.pdf; 
în temeiul art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL pentru data de 16.06.2021, ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00: 
(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 
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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. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de practician în 
insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, se asigură totodată şi 
secretariatul şedinţei în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Adunarea creditorilor va fi 
convocată şi prezidată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, dacă prezenta lege sau judecătorul-sindic nu 
dispune altfel. Secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar/lichidatorului 
judiciar.” Potrivit disp. art. 49 alin (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate 
specială, ședințele adunării creditorilor au loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea 
totală a creanțelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul 
favorabil manifestat expres al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente cu drept de vot. Votul condiționat 
este considerat vot negativ”. Potrivit disp. art. 49 alin (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014: „Calculul valorii totale a 
creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la: b) ulterior publicării în 
BPI a tabelului definitiv și până la confirmarea unui plan de reorganizare sau, în cazul neconfirmării planului, până la 
publicarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; [...].” 
Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, 
ora 09:00 au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un procent total de 75,79% (13,93% - creanță 
garantată și 61,86% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020, a comunicat 
vot prin e-mail în data de 15.06.201. 
2. BRD – Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Novăcescu L. – creditor ce 
deține un procent de 24,09% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020, a 
comunicat vot prin e-mail în data de 15.06.201. 
Cvorum: Președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite 
condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind comunicate voturi 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 
publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021. Președintele de ședință constată că nu există nicio obiecțiune cu privire la 
legalitatea convocării și ordinea de zi Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data 
de 16.06.2021, ora 09:00. De asemenea, președintele de ședință constată că, până în data de 16.06.2021, ora 09:00, nu 



3 
 

sunt prezenți creditori și nu au fost înregistrate alte voturi decât cele consemnate în cadrul prezentului proces-verbal al 
ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL. Nefiind obiecțiuni cu privire la 
legalitatea convocării și ordinea de zi, se constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal 
SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00 este legal constituită, drept pentru care se declară deschisă şedinţa adunării 
creditorilor, trecându-se la prezentarea și votarea ordinii de zi a şedinţei. 
Discutarea ordinii 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. 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un procent total de 75,79% (13,93% - creanță 
garantată și 61,86% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 (respectiv un 
procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: 
„Nu înțelegem sa avansam sume pentru transportul, depozitarea și paza stocurilor de marfă (utilizate în consultanță, 
asistență tehnica, 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 încalzire-răcire, instalații sanitare) reprezentând 1.375 de tipuri de stocuri, respectiv 30.491 bucăți și a 
mijloacelor fixe din averla debitorului Alexă Total Instal SRL, în vederea asigurării securității și conservării acestora”. 
2. BRD – Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Novăcescu L. – creditor ce 
deține un procent de 24,09% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 
(respectiv un procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat 
următorul vot: „BRD-GSG SA nu avansează sume de bani”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021  (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează 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. 
Discutarea ordinii de zi: (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. 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un procent total de 75,79% (13,93% - creanță 
garantată și 61,86% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 (respectiv un 
procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: 
„Solicitam prorogarea propunerii de aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de dispescerizare, 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 pentru a se 
efectua o analiza comparativa cu servirii pe baza de personal detașat conform in temeiul unei selecții în cadrul unui 
concurs de oferte”. 
2. BRD – Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Novăcescu L. – creditor ce 
deține un procent de 24,09% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 
(respectiv un procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat 
următorul vot: „BRD-GSG SA nu aprobă. BRD solicită obținerea de cel puțin 3 oferte de astfel de servicii”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021 (respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor solicită proprogarea propunerii de aprobare a încheierii contractului de 
prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă în vederea asigurării securității și conservării 
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stocurilor de marfă și mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, conform ofertelor de servicii 
înregistrate la biroul lichidatorului judiciar, pentru a se efectua o analiză comparativă cu serviciile de pază prin personal 
detașat în baza unei selecții în cadrul unui concurs de oferte. 
Un procent de 24,09% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 (respectiv un 
procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), nu aprobă încheierea 
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, respectiv solicită obținerea de cel puțin 3 oferte de astfel de servicii. 
Discutarea ordinii de zi: (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. 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un procent total de 75,79% (13,93% - creanță 
garantată și 61,86% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 (respectiv un 
procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: 
„Solicitam prorogarea propunerii de identificarea unor soluții în vederea asigurării securității și conservării stocurilor de 
marfa și mijloacelor fixe existente în patrimoniul debitorului Alexa Total Instal SRL, pentru a se efectua o analiza 
comparativa cu servicii pe baza de personal detașat conform in temeiul unei selecții in cadrul unui concurs de oferte”. 
2. BRD – Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Novăcescu L. – creditor ce 
deține un procent de 24,09% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 
(respectiv un procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat 
următorul vot: „BRD-GSG SA solicită lichidatorului judiciar să convoace adunarea creditorilor pentru aprobarea unei 
noi strategii de valorificare a stocului de mărfuri existent în patrimoniul debitoarei pentru urgentarea lichidizării stocului 
de mărfuri și mijloace fixe”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021 (respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor solicită proprogarea propunerii de identificare a unor soluții în vederea 
asigurării securității și conservării stocurilor de marfă și mijloacelor fixe existente în patrimoniul debitorului Alexa 
Total Instal SRL, pentru a se efectua o analiză comparativă cu serviciile de pază prin personal detașat în baza unei 
selecții în cadrul unui concurs de oferte. 
Un procent de 24,09% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 (respectiv un 
procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), solicită lichidatorului judiciar 
să convoace adunarea creditorilor pentru aprobarea unei noi strategii de valorificare a stocului de mărfuri existent în 
patrimoniul debitoarei pentru urgentarea lichidizării stocului de mărfuri și mijloace fixe. 
Discutarea ordinii 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. 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un procent total de 75,79% (13,93% - creanță 
garantată și 61,86% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 (respectiv un 
procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: 
„Nu ne opunem propunerii de reorganizare și desfășurării licitațiilor publice pentru bunul imobil Apartament nr. 1 situat 
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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-
12531/1, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, 
astfel: 
- Prima serie de licitații va cuprinde 3 (trei) ședințe de licitații publice, săptămânale începând de la 100% din prețul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, prima licitație urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 
14 de zile de la afișarea publicației de vânzare la locul unde va avea loc licitația, iar următoarele licitații la un termen de 
cel puțin 5 zile fiecare, de la data publicării anunțului de licitație; 
- A doua serie de licitații va cuprinde 3 (trei) ședințe de licitații publice, săptămânale începând de la 85% din prețul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, la un termen de cel puțin 5 zile de la data publicării/afișării anunțului, și 
- A treia serie de licitații va cuprinde 3 (trei) ședințe de licitații publice, săptămânale începând de la 70% din prețul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puțin 5 zile de la data publicării/afișării anunțului, 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”. 
2. BRD – Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Novăcescu L. – creditor ce 
deține un procent de 24,09% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 
(respectiv un procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat 
următorul vot: „BRD-GSG SA nu aprobă propunerea lichidatorului judiciar. Solicită continuarea licitațiilor, un set de 4 
licitații la interval de 7 zile, la prețul de pornire de 70% din valoarea de piață”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021 (respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor aprobă reorganizarea și desfășurarea 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. 
Un procent de 24,09% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 (respectiv un 
procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), nu aprobă reorganizarea și 
desfășurarea 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, conform propunerii lichidatorului judiciar, 
respectiv solicită continuarea licitațiilor publice prin organizarea unui set de 4 licitații publice la intervalul de 7 zile 
fiecare, la prețul de pornire de 70% din valoarea de piață în vederea valorificării 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. 
Discutarea ordinii de zi: (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 
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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. 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un procent total de 75,79% (13,93% - creanță 
garantată și 61,86% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 (respectiv un 
procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: 
„Nu ne opunem propunerii de desfășurare a licitațiilor publice in scopul vanzarii bunului 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 32mp, 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 licitații va cuprinde 3 (trei) ședințe de licitații publice, săptămânale începând de la 100% din prețul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, prima licitație urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 
14 de zile de la afișarea publicației de vânzare la locul unde va avea loc licitația, iar următoarele licitații la un termen de 
cel puțin 5 zile fiecare, de la data publicării anunțului de licitație; 
- A doua serie de licitații va cuprinde 3 (trei) ședințe de licitații publice, săptămânale începând de la 85% din prețul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, la un termen de cel puțin 5 zile de la data publicării/afișării anunțului, și 
- A treia serie de licitații va cuprinde 3 (trei) ședințe de licitații publice, săptămânale începând de la 70% din prețul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puțin 5 zile de la data publicării/afișării anunțului, 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”. 
2. BRD – Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Novăcescu L. – creditor ce 
deține un procent de 24,09% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020 
(respectiv un procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat 
următorul vot: „BRD-GSG SA nu aprobă propunerea lichidatorului judiciar. Solicită continuarea licitațiilor, un set de 4 
licitații la interval de 7 zile, la prețul de pornire de 70% din valoarea de piață”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021 (respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor aprobă reorganizarea și desfășurarea 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. 
Un procent de 24,09% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 (respectiv un 
procent de 24,119% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), nu aprobă reorganizarea și 
desfășurarea 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, conform 
propunerii lichidatorului judiciar, respectiv solicită continuarea licitațiilor publice prin organizarea unui set de 4 licitații 
publice la intervalul de 7 zile fiecare, la prețul de pornire de 70% din valoarea de piață în vederea valorificării bunului 
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. 
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Hotărâri: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00 a 
hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor nu avansează 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. 
2. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor solicită proprogarea propunerii de aprobare a 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, pentru a se efectua o analiză comparativă cu serviciile de pază prin personal detașat în baza unei 
selecții în cadrul unui concurs de oferte. 
3. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor solicită proprogarea propunerii de identificare a unor soluții în vederea asigurării securității și 
conservării stocurilor de marfă și mijloacelor fixe existente în patrimoniul debitorului Alexa Total Instal SRL, pentru a 
se efectua o analiză comparativă cu serviciile de pază prin personal detașat în baza unei selecții în cadrul unui concurs 
de oferte. 
4. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor aprobă reorganizarea și desfășurarea 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. 
5. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor aprobă reorganizarea și desfășurarea 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. 
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Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.06.2021, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror 
creanţe însumate reprezintă 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021, lichidatorul judiciar anulează reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
23.06.2021, ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


