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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 1993 Din data de 08.06.2021 

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. 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 Încheierii civile nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Alexa Total Instal SRL, în anexă, în număr de 10 (zece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Alexa Total Instal SRL 
Număr dosar 4751/30/2019; 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: SC Alexa Total Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 25.03.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 898/18.03.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 25.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5215/23.03.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-fond-25.03.2021.pdf - extras BPI nr. 5215/23.03.2021 a fost depus la 
dosarul cauzei; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 1132/07.04.2021, 
pentru termenul lunar din data de 07.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6252/07.04.2021 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-
activitate-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-lunar-07.04.2021.pdf - extras BPI nr. 6252/07.04.2021 a fost depus la 
dosarul cauzei; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 1539/07.05.2021, 
pentru termenul lunar din data de 07.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8101/10.05.2021 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-de-
activitate-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-lunar-07.05.2021.pdf. 
2. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitorului 
2.1. Referitor la valorificarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL în valoare totală de 25.140 lei + TVA (la preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile de 
natura mijloacelor fixe reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
173.1/28.08.2020): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe 
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consulta

nt-
insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
22.03.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul 
de evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament 

aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 
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1 
29.03.2021 
ora 12:00 100% 1014/29.03.2021 

- - 3 la 100% - - 

2 
05.04.2021 
ora 12:00 

100% 
1100/05.04.2021 

- - 2 la 100% - - 

3 
12.04.2021 
ora 12:00 

100% 
1201/12.04.2021 

- - 1 la 100% - - 

Având în vedere faptul că, mijloacele fixe din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 100% din valoarea 
de piață, în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL în valoare totală de 21.369 lei + TVA (la prețul de 85% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 85% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
16.04.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
22.04.2021 
ora 12:00 85% 1376/22.04.2021 

- - 3 la 85% - - 

2 
29.04.2021 
ora 12:00 

85% 
1451/29.04.2021 

- - 2 la 85% - - 

3 
06.05.2021 
ora 12:00 

85% 
1521/06.05.2021 

- - 1 la 85% - - 

Având în vedere faptul că, mijloacele fixe din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 85% din valoarea de 
piață, în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL în valoare totală de 17.598,77 lei + TVA (la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul 
de evaluare): 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL 

la prețul de pornire de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultan
t-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
10.05.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
17.05.2021 
ora 15:00 70% 1678/17.05.2021 

- - 3 la 70% - - 

2 
24.05.2021 
ora 15:00 

70% 
1802/24.05.2021 

- - 2 la 70% - - 

3 
31.05.202 
ora 15:00 

70% 
1870/31.05.2021 

- - 1 la 70% - - 

Având în vedere faptul că, mijloacele fixe din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 70% din valoarea de 
piață, în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL în valoare totală de 13.827,60 lei + TVA (la prețul de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul 
de evaluare): 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 
  

Publicația de 
vânzare a fost 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național 

din data de 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
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afișată: www.consultant
-insolventa.ro; 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.lajumatate.ro; 

04.06.2021 judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
11.06.2021 
ora 13:00 55% 

- 
(Anexa 5) 

- - 3 la 55% - - 

2.2. Referitor la valorificarea bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în 
valoare totală de 390.547 lei + TVA (utilizate în consultanță, asistență tehnică, proiectare, comercializare, montaj, 
service, pentru centrale termice cu gaz, GPL, motorină, lemn, pellet, bricheteboilere, automatizări, pompe de căldură cu 
energie geotermală, sisteme solare pentru încălzire și apa caldă, ventiloconvectoare, sisteme de ventilație cu recuperarea 
căldurii, încălzire - răcire în pereți, răcire în tavan, instalații încălzire-răcire, instalații sanitare), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a bunurilor mobile de natura stocurilor reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul 
de evaluare nr. 173.1/28.08.2020: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 
la prețul de pornire de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
22.03.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
29.03.2021 
ora 13:00 100% 1015/29.03.2021 

- - 3 la 100% - - 

2 
05.04.2021 
ora 13:00 

100% 
1101/05.04.2021 

- - 2 la 100% - - 

3 
12.04.2021 
ora 13:00 

100% 
1203/12.04.2021 

- - 1 la 100% - - 

Având în vedere faptul că, stocurile din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 100% din valoarea de 
piață, în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului 
Alexa Total Instal SRL în valoare totală de 331.964,43 lei + TVA (la prețul de 85% din valoarea de piață stabilită prin 
raportul de evaluare): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 
la prețul de pornire de 85% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național 

din data de 
20.04.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
27.04.2021 
ora 13:00 85% 1414/27.04.2021 

- - 3 la 85% - - 

2 
05.05.2021 
ora 13:00 

85% 
1492/05.05.2021 

- - 2 la 85% - - 

3 
11.05.2021 
ora 13:00 

85% 
1578/11.05.2021 

- - 1 la 85% - - 
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Având în vedere faptul că, stocurile din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 85% din valoarea de piață, 
în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice 
deschise, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total 
Instal SRL în valoare totală de 273.382,48 lei + TVA (la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare): 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 
la prețul de pornire de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
13.05.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
20.05.2021 
ora 13:00 70% 1757/20.05.2021 

- - 3 la 70% - - 

2 
27.05.2021 
ora 13:00 

70% 
1841/27.05.2021 

- - 2 la 70% - - 

3 
03.06.2021 
ora 13:00 

70% 
1909/03.06.2021 

- - 1 la 70% - - 

Având în vedere faptul că, stocurile din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 70% din valoarea de piață, 
în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice 
deschise, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total 
Instal SRL în valoare totală de 214.800,52 lei + TVA (la prețul de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare): 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 
la prețul de pornire de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
07.06.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-
verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
14.06.2021 
ora 14:00 55% 

- 
 

- - 3 la 55% - - 

2.3. Referitor la valorificarea 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 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea 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, la prețul de 133.000 EURO la care 
se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății) - la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil reprezintân 
100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.2/28.08.2020, întocmit în cauză: (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate 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,  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 
  

Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consult

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național 

din data de 
22.03.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
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ant-
insolventa.ro; 

www.lajumatate.ro; în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 
pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
29.03.2021 
ora 14:00 100% 1016/29.03.2021 

- - 3 la 100% - - 

2 
05.04.2021 
ora 14:00 

100% 
1102/05.04.2021 

- - 2 la 100% - - 

3 
12.04.2021 
ora 14:00 

100% 
1204/12.04.2021 

- - 1 la 100% - - 

Având în vedere faptul că, bunul imobil nu a fost valorificat la prețul de 100,00% din valoarea de piață, în conformitate 
cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu 
strigare, pentru valorificarea 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, la prețul de 113.050 EURO la care se adaugă TVA, (la prețul 
de 85% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate 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,  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 85% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consult

ant-
insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național 

din data de 
16.04.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 
pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
22.04.2021 
ora 11:00 85% 1375/22.04.2021 

- - 3 la 85% - - 

2 
29.04.2021 
ora 11:00 

85% 
1450/29.04.2021 

- - 2 la 85% - - 

3 
06.05.2021 
ora 11:00 

85% 
1520/06.05.2021 

- - 1 la 85% - - 

Având în vedere faptul că, bunul imobil nu a fost valorificat la prețul de 85% din valoarea de piață, în conformitate cu 
regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, 
pentru valorificarea 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, la prețul de 93.100 EURO la care se adaugă TVA, (la prețul de 
70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): 

Situatia licitatiilor publice organizate 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,  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național 

din data de 
10.05.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 
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1 
17.05.2021 
ora 14:00 70% 1677/17.05.2021 

- - 3 la 70% - - 

2 
24.05.2021 
ora 14:00 

70% 
1801/24.05.2021 

- - 2 la 70% - - 

3 
31.05.2021 
ora 11:00 

70% 
Anulat 

- - 1 la 70% - - 

* Lichidatorul judiciar a luat măsura anulării licitației publice din data de 31.05.2021, ora 14:00, organizată la prețul de 
pornire al bunului imobil de 70% din valoarea de piață, din caza imposibilității prezentării la ședința de licitație publică. 
2.4. Referitor la valorificarea 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, din averea debitorului 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea 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, din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL, la prețul de 34.000 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății) - la preţul de pornire în licitaţie 
publică al bunului imobil reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
173.3/28.08.2020: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate 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,  

din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 
la prețul de pornire de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național 

din data de 
22.03.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
29.03.2021 
ora 15:00 100% 1018/29.03.2021 

- - 3 la 100% - - 

2 
05.04.2021 
ora 15:00 

100% 
1103/05.04.2021 

- - 2 la 100% - - 

3 
12.04.2021 
ora 15:00 

100% 
1205/12.04.2021 

- - 1 la 100% - - 

Având în vedere faptul că, bunul imobil nu a fost valorificat la prețul de 100,00% din valoarea de piață, în conformitate 
cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu 
strigare, pentru valorificarea 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, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 28.900 
EURO la care se adaugă TVA, (la prețul de 85% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate 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,  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 85% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național 

din data de 
15.04.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  
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Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
22.04.2021 
ora 10:00 85% 1374/22.04.2021 

- - 3 la 85% - - 

2 
29.04.2021 
ora 10:00 

85% 
1449/29.04.2021 

- - 2 la 85% - - 

3 
06.05.2021 
ora 10:00 

85% 
1519/06.05.2021 

- - 1 la 85% - - 

Având în vedere faptul că, bunul imobil nu a fost valorificat la prețul de 85% din valoarea de piață, în conformitate cu 
regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, 
pentru valorificarea 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, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 23.800 EURO la care 
se adaugă TVA, (la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): 

Situatia licitatiilor publice organizate 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,  

din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 
la prețul de pornire de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consult

ant-
insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
10.05.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 
pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
17.05.2021 
ora 13:00 70% 1676/17.05.2021 

- - 3 la 70% - - 

2 
24.05.2021 
ora 13:00 

70% 
1800/24.05.2021 

- - 2 la 70% - - 

3 
31.05.2021 
ora 13:00 

70% 
Anulat 

- - 1 la 70% - - 

* Lichidatorul judiciar a luat măsura anulării licitației publice din data de 31.05.2021, ora 13:00, organizată la prețul de 
pornire al bunului imobil de 70% din valoarea de piață, din caza imposibilității prezentării la ședința de licitație publică. 
3. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Având în vedere necesitatea asigurării securității și conservării 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, depozitate în prezent 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 – expus pe piață în vederea valorificării, 
lichidatorul judiciar a procedat la organizarea selecției de oferte de servicii pentru transportul, depozitarea și paza 
bunurilor mobile din averea debitorului anterior menționate. 
Anunțul privind organizarea selecției de oferte a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
08.06.2021. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, la biroul lichidatorului judiciar au fost înregistrate următoarele 
oferte: 
- Oferta formulată de TMA Guard & Security SRL privind serviciile de monitorizare și intervenție rapidă: 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Buc. Pret/buc Valoare 

1. Sistem antiefractie DSC 1616 1 2500 2500 

2. Comunicator dispecerizare 1 1500 1500 

3. Manopera,transport si implementare 1 600 600 
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4. Sistem CCTV 8 CH,5 MPX-DVR 4 Ch,Hard HDD 6 
TERRA,Camere Bullet -2 BUC.,camera dome-1 buc.,sursa 12V-4 
Ah-3 BUC. 

1 

3100 3100 

5. Analiza la riscul securității fizice 1 750 750 

6. Proiect CCTV-antiefractie 1 500 500 

Total 8.950 

Prețurile de mai sus nu conțin TVA. 
Dispecerizare, monitorizare si intervenție rapida - 1500 lei/lună + TVA. Monitorizarea este realizata de către 
dispeceratul Tma Guard & Security SRL, atat video cat si antiefractie. Interventia cu echipaje mobile la obiectiv pe 
timp de zi/noapte in timpul saptamanii si in wekeend se va realiza de către doua echipaje de intervenție mobila. Timpul 
de intervenție va fi de 5 min.zi/noapte.Verificarea obiectivului se va face periodic de către echipele de intervenție, 
intocmind impreuna cu dispeceratul un raport de activitate care va fi anexat in fiecare luna la emiterea facturii. 
- Oferta formulată de Regional Guard SRL privind serviciile de monitorizare și intervenție rapidă: 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Buc. Pret/buc Valoare 

1. Sistem antiefractie DSC 1616 1 3500 3500 

2. Comunicator dispecerizare 1 2500 2500 

3. Manopera, transport si implementare 1 700 700 

4. Sistem CCTV 8 CH,5 MPX-DVR 4 Ch,HARD HDD 6 Terra, Camere Bullet 
-2 BUC, Camera Dome-1 BUC.,SURSA 12V-4 Ah-3 BUC. 

1 4100 4100 

5. Analiza la riscul securității fizice 1 850 850 

6. Proiect Cctv-Antiefractie 1 600 600 

Total 12.250 

Prețurile de mai sus nu conțin TVA. 
Dispecerizare, monitorizare si intervenție rapida - 2500 lei/lună + TVA. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL în 
data de 16.06.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). 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. 
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(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”. 
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.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00, a 
fost trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 2010/09.06.2021 și afișate pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro  
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 1.207,87 lei, nerecuperate până 
în prezent, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor 
Nr. 

document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
25697 06.01.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
251194 04.02.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
360637 18.02.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

4 SC Olimpiq Media SRL PBL 24246 22.03.2021 293.62 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a 

imobilului din Timișoara în ziarul Național din data de 
22.03.2021 

5 SC Olimpiq Media SRL PBL 24785 15.04.2021 83.23 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

imobilului din Arad în ziarul Național din data de 
15.04.2021 

6 SC Olimpiq Media SRL PBL 24804 16.04.2021 137.68 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe și a imobilului din Timișoara în ziarul 

Național din data de 16.04.2021 

7 SC Olimpiq Media SRL PBL 24870 20.04.2021 61.26 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 20.04.2021 

8 SC Olimpiq Media SRL PBL 25182 10.05.2021 219.67 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe, a imobilului din Arad și a imobilului din 
Timișoara în ziarul Național din data de 10.05.2021 

9 SC Olimpiq Media SRL PBL 25288 13.05.2021 61.26 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 13.05.2021 

10 SC Olimpiq Media SRL PBL 25597 27.05.2021 124.69 lei 
publicare anunț privind anularea licitațiilor publice din data 
de 31.05.2021 aferente imobilului din Arad și a imobilului 

din Timișoara în ziarul Național din data de 27.05.2021 

11 SC Olimpiq Media SRL PBL 25766 04.06.2021 58.48 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 04.06.2021 

12 SC Olimpiq Media SRL PBL 25800 07.06.2021 60.95 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 04.06.2021 

13 SC Olimpiq Media SRL PBL 25830 08.06.2021 47.03 lei 
publicare anunț privind selecție de oferte de servicii 

transport, pază, depozitare Național din data de 08.06.2021 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
1.207,87 

lei 

5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Onorariul lichidatorului judiciar datorat petru perioada 03.12.2020 – 03.06.2021 este în valoare totală de 1.428,00 lei 
inclusiv TVA, calculat astfel: 200 lei + TVA * 6 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
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În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
organizării și desfășurării licitațiilor publice în conformitate cu regulamentele aprobate prin hotărârea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00 și valorificării 
bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și a stocurilor, respectiv a bunurilor imobile din averea debitorului și 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


