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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 2164 Din data de 18.06.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC A.G.N. Group SRL, cod de identificare fiscală: RO 9925949; Sediul social: Timişoara, str. Medicinei 
nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1171/1997. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC A.G.N. Group SRL, 
conform Sentinței civile nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC A.G.N. Group SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC A.G.N. Group SRL 
Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC A.G.N. Group SRL 
1. Referitor la disp. art. 70 și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014                                                      
Prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 70 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență 
împotriva debitorului SC A.G.N. Group SRL, cu sediul social în Timişoara, str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, 
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1171/1997, având CUI RO 9925949. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul procesual ales în 
Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul Fornelor de Organizare RFO 
II sub nr. 0649, având CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G., care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
2. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a comunicat 
următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului A.G.N. Group SRL notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 
1889/02.06.2021, prin e-mail la adresele office@agngroup.ro -  cu confirmare de primire (dovezi anexate raportului de 
activitate nr. 1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei); 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC A.G.N. Group SRL nr. 
1890/02.06.2021 către administratorul și asociatul unic Atudoroaie N., prin e-mail la adresele office@agngroup.ro -  cu 
confirmare de primire (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
Urmare comunicării de către debitorul a listei creditorilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, în 
vederea respectării atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului A.G.N. Group SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin email următorilor 
creditori: 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Notificare nr.  

1 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timișoara 

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, Timișoara, cod 
postal 300081, județul Timiș 

2035/11.06.2021, comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa Registratura.AJFP.TM@anaf.ro 

2 
Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara 

Timisoara,  Bulevardul Mihai Eminescu nr. 
2B, jud. Timiș 

2036/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa office@dfmt.ro 

3 Min Montaj SRL Str. Ion Roata nr.21, Timisoara, jud. Timiș 
2038/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa minmontaj@gmail.com 

4 Best Investments Imob SRL 
Timisoara, str. Arenei nr. 4, bl. 67, sc.B, ap. 
12 

2039/11.06.2021 comunicată prin poștă 

5 Vodafone Romania SA 
Bucuresti, sector 1, Piata Charles de Gaulle 
nr. 15 

2040/11.06.2021 comunicată prin poștă 

6 Total Protect SRL 
Timisoara, Strada Ady Endre, nr. 2, ap. 8, 
jud. Timis 

2041/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa office@sarsecurity.ro 

7 
Telekom Romania Communications 
SA 

București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-
5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, et. 7-
18 

2042/11.06.2021 comunicată prin poștă 
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8 Termonelati SRL Dumbrăvita, str. Ariadna nr. 39, jud Timis 2043/11.06.2021 comunicată prin poștă 

9 TCM Gas Spedition SRL Localitatea Mandruloc, nr.264 , Judetul Arad  2044/11.06.2021 comunicată prin poștă 

10 
Romel Interests Production And 
Services SA 

Timisoara, str Basarabia nr. 174, jud. Timis 
2045/11.06.2021 comunicată prin poștă 

11 Rompetrol Gas SRL 
Bucuresti, Sector 1, Piata Presei Libere, nr. 
3-5, City Gate Northern Tower, Et. 5, 
Camerele 4-5 

2046/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa infoline@rompetrol.com 

12 Raal Junior Company SRL 
Timisoara, str. Ovidiu Balea nr. 2/A, jud. 
Timis 

2047/11.06.2021 comunicată prin poștă 

13 Retim Ecologic Service SA 
Timisoara-str. Gheorghe Lazar 24, Cladirea " 
Fructus Plaza et.4 SAD 31-33, jud. Timi 

2048/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa contact@retim.ro 

14 Prodomo Services SRL Bucuresti,sector 2, str. Agricultori nr. 18 2049/11.06.2021 comunicată prin poștă 

15 Philadelphia SRL 
Timisoara, str. Calea Torontalului, nr.1, 
Camera 06 

2050/11.06.2021 comunicată prin poștă 

16 Pro Dance Show SRL Str. Semenic Nr.15 Ghiroda Timis 307200 
2051/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa office@prodanceshow.ro  

17 Medicali'S SRL Str. Cernauti, Nr.13, Timisoara, jud. Timis 
2052/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa medicaliss@gmail.com cu 
confirmare de primire 

18 Societatea Cooperativă Bănățeanul  
Sannicolau-Mare, str. 16 Decembrie 1989, 
nr. 2, jud. Timiș 

2053/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa banateanu91@yahoo.com cu 
confirmare de primire 

19 Ciel Romania SRL 
Bd. Unirii, nr. 11, 040102, sector 4, 
Bucuresti 

2054/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa ciel@ciel.ro cu confirmare de 
primire 

20 PFA Brînda R. L. Timișoara, str. Salcamilor, nr. 31, jud. Timiș 2055/11.06.2021 comunicată prin poștă 

21 Bega Turism SA 
Municipiul Timişoara, Str. Mărășești, Nr. 1-
3, Județ Timiş, Cod poștal 300086 

2056/11.06.2021 comunicată prin poștă 

22 
S.N. Aeroportul Internaţional 
Timişoara – Traian Vuia S.A. 

str. Aeroport, nr.2, com. Ghiroda, jud. Timiş, 
cod poştal – 307210 

2057/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa office@aerotim.ro 

23 Cucolas I. - 2058/11.06.2021 comunicată prin poștă 

27 Julius Meinl Romania SRL 
 Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Fabricii, Nr. 
1/A, Județ Covasna, Cod poștal 525400 

2059/11.06.2021 comunicată prin email la 
adresa office@meinl.ro cu confirmare de 
primire 

28 RCS & RDS SA 
Bucureşti Sectorul 5, Str. Dr. Staicovici, Nr. 
75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, Cod 
poștal 70000 

2060/11.06.2021 comunicată prin email la 
adresele clienti@rcs-rds.ro, 
pr@rcs-rds.ro 

29 Vista Bank (România) SA 
București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 90 -
92, etaj 3-6, Sector 1 

2061/11.06.2021 comunicată prin email 

30 BEJ Teregovan F.  Timisoara, Marasesti nr.8 ap.4, jud. Timis 
2062/11.06.2021 comunicată prin email cu 
confirmare de primire 

31 PFA Brăilă A. A. 
Timisoara, Str.Pantelimon Halippa A11, jud. 
Timiș 

2063/11.06.2021 comunicată prin email cu 
confirmare de primire 

Prin notificările privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului A.G.N. Group SRL 
transmise către creditori, administratorul judiciar a comunicat următoarele termene-limită stabilite prin Sentința civilă 
nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului A.G.N. Group SRL 
este la data de 05.07.2021; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar de creanțe este la data de 26.07.2021; 
- Termenul pentru întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului definitiv de creanțe este la 
data de 13.08.2021. 
- Termenul-limită pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele și împrejurările care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului A.G.N. Group SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 
85/2014 la grefa Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, este la data de 29.06.2021, raportul putând fi consultat atât la 
dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, cât și la sediul procesual al administratorului 
judiciar, pe cheltuiala solicitantului; 
- Adunarea Generală a Creditorilor: în baza disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014, prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL va avea loc la sediul 
procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 29.07.2021, ora 
12:00. 
Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 
1887/02.06.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9757/03.06.2021, afișată pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-debitorului-SC-A.G.N.-Group-SRL.pdf, precum şi în ziarul de 
largă circulație Național din data de 03.06.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
(dovezi anexate raportului de activitate nr. 1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
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În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Timiș notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC 
A.G.N. Group SRL nr. 1891/02.06.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind 
deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2006/09.06.2021 
Judecătoriei Timișoara prin e-mail.  
Conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de 
Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2007/09.06.2021 către următoarele 
bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca 
Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; 
Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; 
Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank 
SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
A.G.N. Group SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; 
Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Patria Bank SA; Idea Bank SA; Garanti Bank SA. 
Conform răspunsului comunicat de Eximbank SA, Eximbank SA nu mai are colaborare bancară cu societatea debitoare 
din data de 15.10.2019 – data închiderii contului de disponibil la Eximbank (a avut doar un cont de disponibil in RON). 
Relația bancară a încetat mai devreme, conturile de linie de credit fiind închise in 11.04.2018 – data lichidării tuturor 
datoriilor aferente expunerii bancare la Eximbank. 
3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a notificat debitorul și administratorul Atudoroaie N. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 07.06.2021, la ora 14:00, la sediul 
debitorului din Timişoara, str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş (dovezi anexate raportului de activitate 
nr. 1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei).   
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1949/07.06.2021, debitorul A.G.N. Group SRL înregistrează următoarele 
bunuri: Birou Gina 3 corpuri; Fotoliu cu colțar; Hol Panda; Instalație gaz ap.; Sistem climatizare; Bucătărie 292*60; 
Pat; Dressing; Colțar Demian; Apartament 3 camere; garaj.  
Administratorul judiciar a transmis adresa nr. 2013/09.06.2021 către Primăria Municipiului Timișoara, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea A.G.N. Group SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 – 
2021 în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Timișoara cu bunuri impozabile.  
De asemenea, administratorul judiciar a transmis adresa nr. 2012/09.06.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea A.G.N. Group SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 – 
2021 în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
Administratorul judiciar a transmis adresa nr. 2014/09.06.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, 
prin care a solicitat acesteia să comunice dacă societatea A.G.N. Group SRL figurează în prezent sau a figurat în 
perioada 2018 – 2021 în evidențele O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar. 
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 574/2021 
din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, administratorul 
judiciar a procedat la convocarea asociatului unic Atudoroiae N. pentru data de 07.06.2021, la ora 13:00, la sediul social 
al A.G.N. Group SRL din Timişoara, str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş, în vederea desemnării 
administratorului special al societății debitoare A.G.N. Group SRL, care să reprezinte interesele societății și ale 
asociaţilor și care să participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia. 
Conform Deciziei asociatului unic al societății A.G.N. Group SRL nr. 1936/07.06.2021, asociatul unic al societății 
A.G.N. Group SRL a decis desemnarea sa - Atudoroaie N., în funcția de administrator special al societății debitoare 
A.G.N. Group SRL, fără remunerație. 
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a întocmit Raport conform disp. art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind debitorul SC A.G.N. Group SRL nr. 1979/08.06.2021. Acest raport a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 10428/11.06.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-
ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-
852014-privind-SC-A.G.N.-Group-SRL.pdf (dovezi anexate cererii nr. 2086/14.06.2021 depusă la dosarul cauzei).  
Din Raportul întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi 
de insolvenţă privind debitorul SC A.G.N. Group SRL nr. 1979/08.06.2021 se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi de a propune un plan de reorganizare în vederea reorganizării 
activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
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- debitorul nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1), contrar disp. art. 74 din Legea nr. 
85/2014; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta anului 2020, rezultă că societatea A.G.N. Group SRL nu are o 
structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității; 
- debitorul SC A.G.N. Group SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar (dovezi anexate cererii nr. 
2086/14.06.2021 depusă la dosarul cauzei). 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC A.G.N. 
Group SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – Vista Bank (România) SA, precum și debitorului A.G.N. Group SRL prin 
administratorul special Atudoroaie N., cu privire la propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin 
procedura simplificată a debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 1981/08.06.2021 a fost publicată în BPI nr. 
10303/10.06.2021 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Notificare-privind-propunerea-de-intrare-in-faliment-prin-procedura-simplificata-a-
debitorului-A.G.N.-Group-SRL.pdf (dovezi anexate cererii nr. 2086/14.06.2021 depusă la dosarul cauzei).  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 1984/08.06.2021 către creditorul Vista Bank (România) SA prin e-
mail (dovezi anexate cererii nr. 2086/14.06.2021 depusă la dosarul cauzei). 
Administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a 
debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 1983/08.06.2021 către administratorul special al debitorului A.G.N. Group SRL 
dl. Atudoroaie N., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39863954574 (dovezi anexate cererii nr. 2086/14.06.2021 depusă la dosarul cauzei). 
Până la data prezentului raport de activitate, nu au fost formulate contestații împotriva Raportului întocmit în temeiul 
art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul SC A.G.N. Group SRL. 
Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 2086/14.06.2021 prin care, având în vedere disp. art. 92 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014 a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea 
cererii formulată de către subscrisa şi  
- Dispunerea intrării în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC A.G.N. Group SRL în temeiul disp. art. 38 
alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 
406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă. 
6. Situaţia financiară a debitorului A.G.N. Group SRL 
În perioada 2018-2020, debitorul A.G.N. Group SRL prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Total active imobilizate, din care: 289,149 lei 236,968 lei 236,968 lei 
- imobilizări necorporale 0 lei 0 lei 0 lei 
- imobilizări corporale 245,952 lei 193,771 lei 193,771 lei 
- imobilizări financiare 43,197 lei 43,197 lei 43,197 lei 
Total active circulante, din care: 623,153 lei 624,463 lei 93,874 lei 
- stocuri 22,851 lei 9,849 lei 9,849 lei 
- creanţe 565,169 lei 611,941 lei 60,995 lei 
- casa şi conturi la bănci 35,133 lei 2,673 lei 23,030 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 1,011 lei 679 lei 7,163 lei 
Total Activ 913,313 lei 862,110 lei 338,005 lei 
Total capitaluri proprii -373,999 lei -498,204 lei -1,057,152 lei 
Total datorii, din care: 1,287,049 lei 1,360,314 lei 1,395,157 lei 
- datorii pe termen scurt 950,174 lei 933,786 lei 1,395,157 lei 
- datorii pe termen lung 336,875 lei 426,528 lei 0 lei 
Venituri înregistrate în avans 263 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 913,313 lei 862,110 lei 338,005 lei 

 
Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Cifra de afaceri netă 3,477,171 lei 238,666 lei 0 lei 
Producţia vândută 28,577 lei 342 lei 0 lei 
Venituri din vânzarea mărfurilor 3,448,594 lei 238,324 lei 0 lei 
Alte venituri din exploatare 1,625 lei 8,675 lei 0 lei 
Total venituri din exploatare 3,478,796 lei 247,341 lei 0 lei 
Total cheltuieli din exploatare 3,692,662 lei 371,809 lei 558,954 lei 
Rezultatul din exploatare -213,866 lei -124,468 lei -558,954 lei 
Total venituri financiare 261 lei 0 lei 6 lei 
Total cheltuieli financiare 9,918 lei 0 lei 0 lei 
Rezultatul financiar -9,657 lei 0 lei 6 lei 
Rezultatul curent al exerciţiului -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 
Venituri totale 3,479,057 lei 247,341 lei 6 lei 
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Cheltuieli totale 3,702,580 lei 371,809 lei 558,954 lei 
Profitul sau pierderea brută -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 
Impozitul pe profit 0 lei 0 lei 0 lei 
Alte impozite neinregistrate  mai sus 0 lei 0 lei 0 lei 
Rezultatul net al exerciţiului -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 

În perioada 2018-2020, debitorul a înregistrat doar piedere din activitatea economică desfășurată, la data de 31.12.2020, 
fiind înregistrată pierderea de -558.948 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, debitorul înregisrează următoarele elemente de activ și 
pasiv:  
- capitaluri proprii negative în valoare de -1.057.152,61 lei, ca urmare a înregistrării pierderii financiare aferentă anului 
2020 de -558.948,38 lei și a pierderii neacoperite reportată din perioadele anterioare de – 560.197,43 lei; 
- datorii în valoare totală de 1.914.313,21 lei, din care: datorii la furnizori de 556.894,86 lei; sume datorate asociatului 
unic de 257.155,88 lei, datorii la creditori diverși de 427.943,63 lei; 
- disponibilități în conturi bancare în valoare de 23.029,76 lei; 
- creanțe la clienți și debitori diverși în valoare de 687.313,61 lei; 
- stocuri de mărfuri în valoare de 9.849,39 lei; 
- active imobilizate în valoare de 304.433,51 lei (din care valoare amortizată de 67.486,67 lei). 
În anul 2020, debitorul A.G.N. Group SRL nu a înregistrat venituri din activitatea desfășurată. 
Conform Cererii de deschidere a procedurii generale de insolvență formulată de creditorul Vista Bank (România) SA, 
debitorul A.G.N. Group SRL înregistrează datorii în valoare totală de 5.338.846,34 EUR, respectiv 26.000.181,68 lei. 
Prin urmare, societatea A.G.N. Group SRL nu deține resursele materiale în vederea continuării desfășurării activității 
economice, respectiv se află în imposibilitate de a asigura achitarea datoriilor acesteia prin implementarea unui plan de 
reorganizare viabil. 
Menționăm faptul că, debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi de a propune un plan de reorganizare în 
vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei 
7. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile Sentinței civile nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 
406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor: în baza disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, 
prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL va avea loc la sediul procesual al 
administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 29.07.2021, ora 12:00, având 
ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind debitorul A.G.N. Group SRL. 
(2). Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului A.G.N. Group SRL. 
(3).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(4).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC A.G.N. Group SRL.  
(5).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC A.G.N. Group SRL. 
(6).Desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 
406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă. 
(7).Stabilirea retribuției administratorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL constând din: un onorariu fix lunar de 1300 lei exclusiv T.V.A. pentru întreaga procedură generală de 
insolvență a debitorului A.G.N. Group SRl; un onorariu de success de 3% exclusiv T.V.A. din sumele recuperate; un 
onorariu de success de 2% exclusiv T.V.A. din vânzarea bunurilor către terți și un onorariu de success de 0,5% exclusiv 
T.V.A în cazul adjudecării bunului imobil din averea debitorului în contul creanței creditorului ipotecar”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 29.07.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL va fi reconvocată în data de 05.08.2021, la ora 12:00 
la sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 29.07.2021, ora 12:00 a făcut 
parte integrantă a Notificării de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC A.G.N. Group 
SRL nr. 1887/02.06.2021 publicată în BPI nr. 9757/03.06.2021 (dovezi anexate raportului de activitate nr. 
1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
8. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 288.27 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 25743 03.06.2021 71.47 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență în ziarul Național din data de 
03.06.2021 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  
2358940 30.12.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-furnizare 
informații nr. 2358940/30.12.2020 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00005639 11.06.2021 188.60 lei comunicare notificare privind deschidere procedura 



6 
 

generala de insolventa catre creditori 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00005640 11.06.2021 8.20 lei 
comunicare notificare privind propunerea de intrare 
în faliment prin procedura simplificată a debitorului 

A.G.N. Group SRL 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală de insolvență 
288.27 lei 

9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC A.G.N. Group SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) 
din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în vederea întocmirea tabelului preliminar de creanțe și 
îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


