
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1943 Data emiterii: 07.06.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC AGN Business Center SRL, cod de identificare fiscală: 29522673; Sediul social: Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/34/2012. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Creditori: conform Tabelului preliminar al creanțelor SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 
10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019 din data de 10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AGN Business Center SRL, 
numit prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de 
verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii 
debitorului SC AGN Business Center SRL, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență,  

declarate împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL 
Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: AGN Business Center SRL 

Prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021, pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura 
generală a societății debitoare SC AGN Business Center SRL, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 
3, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/34/2012, având 
CUI RO 29522673. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului AGN Business Center SRL. 
De asemenea, în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar 
al debitorului AGN Business Center SRL societatea de practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021, pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, au fost stabilite următoarele termene: 
• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment este la data de 10.05.2021. 
• Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
08.06.2021. 
• Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. 
• Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 08.07.2021. 
• Termenul administrativ de control este la data de 17.06.2021. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (1) și art. 99 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat notificarea nr. 1017/29.03.2021 către administratorul special dl. Atudoroaie N., la adresa de domiciliu al 
acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39865663725;  
- a comunicat notificarea nr. 1011/29.03.2021 către debitorul AGN Business Center SRL, la adresa sediului social din 
Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. 
AR39865663735. 
Lichidatorul judiciar a comunicat notificări privind intrarea în faliment a debitorului către creditorii înscriși la masa 
credală conform Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL 
actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019: (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. 

Creditor Notificare nr. 

1 Vista Bank (România) SA 1266/16.04.2021 comunicată prin e-mail 

1 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Timișoara 

1233/14.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa Registratura.AJFP.TM@anaf.ro, 
cât și prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39864881715 la 
sediul din Timișoara, Str. Gh. Lazăr, nr. 9B, CP. 300081, județul Timiș 

2 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara 
1234/14.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa office@dfmt.ro, cât și prin poștă 
cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39864881725 la sediul din Timisoara,  
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 2B, jud. Timiș 

4 Active Property Services SRL 1235/14.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa office@activpropertyservices.ro 
5 Agasi SRL 1317/16.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa agasi@agasi.ro 



6 Oprea Pro Clean SRL-D 1318/16.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa opreaproclean@gmail.com 

7 OTIS Lift SRL 1253/15.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa info@otis.ro 

8 QMB Energ SRL 1319/16.04.2021 comunicată prin e-mail la adresa furnizare@qmbenerg.com 

Ulterior primirii listei creditorilor creanțelor acestora la data intrării în faliment, extrasă din evidențele contabile ale 
debitorului, prevăzută de disp. art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea 
privind intrarea în faliment a debitorului AGN Business Center SRL și către următorii creditori: (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. 

Creditor Notificare nr. 

1 Aquatim SA 
1331/19.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39864881735 la adresa din Timisoara, 
str. Gh. Lazar, nr.11A, jud. Timiș, cât și prin e-mail la adresa aquatim@aquatim.ro 

2 Dasko Security SRL 
1332/19.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39864881745 la adresa din Iasi, str. 
Palas 7A, Cladirea A2, spatiul DA2-0, etj. 1, jud. Iași, cât și prin e-mail la adresa office@daskosecurity.ro 

3 HH Dinamic Prest SRL 
1333/19.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39864881755 la adresa din Timisoara, 
str. Piata Petru Rares, nr.3, ap.6, jud. Timiș 

4 Orange Romania SA 
1264/16.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39864881765 la adresa din Bucuresti 
sector 1-B-dul Lazar Catargiu nr.47-53, cât și prin e-mail la adresa serviciul.clienti@orange.ro 

5 Retim SA 
1265/ 16.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39864881775 la adresa din Timisoara, 
str. Gh. Lazar 24, Cladirea Fructus Plaza, et. 4, SAD 31-33, jud. Timiș, cât și prin e-mail la adresa 
contact@retim.ro 

6 
E.ON Energie 
Romamnia SA 

1349/20.04.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39865650728 la adresa din Târgu 
Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mureș 

Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 
1006/29.03.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6286/08.04.2021, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Notificare-privind-intrarea-
in-faliment-prin-procedura-generala-a-debitorului-SC-AGN-Business-Center-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din 
data de 08.04.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
• Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
• Prevederile art. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul 
definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
• Prevederile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, 
inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de 
tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după 
deschiderea procedurii.” 
• Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
• Conform disp. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenței.” 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL 
următoarele cereri de admitere a creanțelor: 
1. Vista Bank (Romania) S.A. (fosta Marfin Bank (Romania) S.A.), societate bancară română, având sediul în 
București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, etaj 3-6, Sector 1, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/4436/1998, Cod 
Unic de înregistrare și Cod de înregistrare TVA nr. RO 10556861, a depus Cerere de admitere a creanței nr. 
L/SG/20210428 din 28.04.2021, prin care a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe al debitoarei AGN 
Business Center SRL cu creanța certa, lichida si exigibila în cuantum de 222.314,38 euro, reprezentând dobânzi 



penalizatoare acumulate de la data deschiderii procedurii generale a insolvenței - 25.09.2019 și până la data deschiderii 
procedurii falimentului - 25.03.2021, calculate ca diferența dintre valorile totale evidențiate în cele două tabele de mai 
jos (5.397.513,92 EUR - 5.175.199,54 EUR): 

Acord de împrumut Principal - restant la 
25.03.2021 

Dobânzi restante la 
25.03.2021 

Dobânzi penalizatoare 
la 25.03.2021 

Total 
Euro 

FA 3284/06.07.2007 1.617.035,20 35.938,10 110.904,40 1.763.877,70 

FA 4913/22.05.2008 75.486,20 1.682,44 5.191,50 82.360,14 

FA 166/28.05.2009 2.385.013,34 53.006,01 163.333,58 2.601.352,93 

FA 802/22.12.2010 878.830,80 11.031,00 60.061,35 949.923,15 

Total Euro 4.956.365,54 101.657,55 339.490,83 5.397.513,92 

și  
Acord de 
împrumut 

Principal - scadent 
integral 

Dobânzi scadente la 
25.09.2019 

Dobânzi acumulate 
la 25.09.2019 

Dobânzi penalizatoare 
la 25.09.2019 

Total 
Euro 

FA 
3284/06.07.2007 

1.617.035,20 38.112,44 30.567,86 2.642,94 1.688.358,44 

FA 
4913/22.05.2008 

75.702,06 1.794,09 1.431,04 124,14 79.051,33 

FA 166/28.05.2009 2.385.013,34 56.199,48 45.085,35 3.897,80 2.490.195,97 
FA 802/22.12.2010 878.830,80 20.713,46 16.613,09 1.436,45 917.593,8 

Total Euro 4.956.581,4 116.819,47 93.697,34 8.101,33 5.175.199,54 

La stabilirea valorii la zi a debitului au fost luate în calcul incasarile parțiale realizate de creditorul Vista Bank 
(România) SA prin executarea silită a fidejusorilor debitoarei, imputația acestora a fost efectuaăa potrivit prevederilor 
celor patru Acorduri de împrumut. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței la masa credală, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost 
depusă la dosarul cauzei în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în data de 
04.05.2021, respectiv a fost achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform OP nr. 53200/04.05.2021. 
Conform disp. art. art. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în 
tabelul definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Vista Bank (România) SA, astfel: 
- Conform disp. art. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, creanța creditorului Vista Bank (România) SA în valoare 
de 222.314,38 euro va fi înscrisă în tabelul suplimentar de creanțe exprimată în lei la cursul BNR valabil la data intrării 
în faliment a debitorului (4,8864 lei/EURO din data de 25.03.2021), reprezentând 1.086.316,99 lei; 
- Având în vedere disp. art. 103 coroborat cu disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va înscrie 
sub condiție creanța creditorului Vista Bank (Romania) SA în valoare de 1.086.316,99 lei (echivalent a 222.314,38 
euro), în tabelul suplimentar de creanțe, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014, până la valorificarea bunului imobil grevat de sarcini în favoarea creditorului - proprietatea imobiliară aflată în 
patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, 
Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate 
într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: 
nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-
C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 
400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF 
nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-
C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 
400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-
C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 
400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 
400784-C1-U11. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a depus 
Cererea de admitere a creanței nr. JRD/249/2019/10.05.2021, formulată în temeiul art. 102 și art. 104 din Legea nr. 
85/2014, prin care a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor a creanței în cuantum de 6.858,00 lei reprezentând 
obligații bugetare calculate în perioada ulterioară deschiderii procedurii generale de insolvență, conform fișei de 
evidență pe plătitor editată în data de 10.05.2021. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 11.05.2021. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 



În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
identificând următoarele aspecte: 
- Conform Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului AGN Business Center SRL nr. 
40/23/ITM/2019 din data de 10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019, creditorul Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Timiș este înscris cu o creanță în valoare de 14.665,00 lei, cu ordinea de prioritate prevăzute de art. 
161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
- Conform Fișei sintetice totale editată la data de 10.05.2021, debitorul înregistrează obligații fiscale datorate în valoare 
de 6.858,00 lei, născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, reprezentând: 
• impoziturile pe veniturile de natura salariilor – 1.072,00 lei; 
• impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 4.243,00 lei; 
• contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați – 1.543,00 lei. 
- Conform evidențelor contabile ale debitorului, în perioada 25.09.2019-25.03.2021 obligațiile fiscale înregistrate în 
perioada 25.09.2019-25.03.2021 au fost achitate în integralitate. 
Având în vedere faptul că, creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a procedat la stingerea în mod 
eronat a obligațiilor fiscale născute înainte de data deschiderii procedurii generale de insolvență, urmare plății efectuate 
de către debitor a obligațiilor fiscale datorate pentru perioada 25.09.2019-25.03.2021, lichidatorul judiciar va respinge 
cererea de admitere a creanței formulată de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, întrucât 
creanța în valoare de 6.858,00 lei a fost achitată. 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1977/07.06.2021 către 
creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș cu privire la respingerea creanței în valoare de 6.858,00 
lei, respectiv a solicitat efectuarea corecțiilor aferente stingerii parțiale în mod eronat a creanței în valoare de 14.665,00 
lei, respectiv înregistrarea stingerii integrale a obligațiilor fiscale născute în cursul procedurii generale de insolvență, 
achitate de către debitorul AGN Business Center SRL.  
3. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Primarului 
Municipiului Timișoara, având sediul social în Timișoara, B-dul Mihai Eminescu, nr. 2B, CIF 21666630, a depus 
Cerere de admitere a creanței nr. IF2021-018460/20.04.2021, prin care a solicitat înscrierea creanțelor în cuantum de 
651.294,60 lei în tabelul suplimentar al creanțelor, ca fiind debite ulterioare deschiderii procedurii generale de 
insolvență: 

Obligații bugetare născute ulterior deschiderii procedurii generale a insolvenței 01.10.2019 

Nr. Crt. Tip obligație Debit 
Majorări la data 
de 20.04.2021 Penalitati Total 

1 Impozit pe Clădiri 646.202 0 0 646.202 

2 Impozit pe Teren Intravilan 2.284 0 0 2.284 

3 Taxa pe Teren Intravilan 44 0 0 44 

4 Concesiuni Persoane Juridice 2.764,6 0 0 2.764,6 

Total General 651.294,6 0 0 651.294,6 

În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 22.04.2021. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, identificând 
următoarele aspecte: 
- Conform Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului AGN Business Center SRL nr. 
40/23/ITM/2019 din data de 10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019, creditorul Direcția Fiscală a 
Municipiului Timișoara este înscris cu o creanță în valoare de 656.247,00 lei, cu ordinea de prioritate prevăzute de art. 
161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
- Conform Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei în cazul persoanei juridice, datorat în temeiul Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, nr. 2156/28.02.2021, debitorul AGN Business Center SRL înregistrează următoarele 
impozite datorate la bugetul local pentru anul 2021 în valoare totală de 324.263,00 lei: impozit pe clădiri în valoare de 
323.101,00 lei; impozit pe teren – 1.142,00 lei; taxă teren – 20,00 lei. 
- Conform evidențelor contabile ale debitorului AGN Business Center SRL, ultima factură fiscală privind concesiuni 
teren înregistrează – factura fiscală nr. 36082/09.03.2021 în valoare de 2.719,52 lei (aferentă perioadei 01.01.2021-
30.06.2021) a fost achitată de către debitor cu OP nr. 376/25.03.2021. Astfel, în evidențele contabile ale debitorului, nu 
sunt înregistrate obligații datorate reprezentând concesiuni teren pentru perioada 25.09.2019 – 25.03.2021. 
- Creditorul Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara nu a anexat cererii de admitere a creanței și nu a comunicat 
ulterior înscrisurile justificative în baza cărora au fost stabilite concesiunile datorate în valoare de 2.764,60 lei. 
Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorului Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara în tabelul suplimentar de 
creanțe, astfel: 



- va înscrie creanța în valoare de 648,530.00 lei în tabelul suplimentar de creanțe, cu ordinea de prioritate prevăzută de 
art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară, reprezentând impozite pe clădiri și teren, respectiv taxă teren 
datorate la bugetul local; 
- va înscrie creanța în valoare de 2.764,60 lei reprezentând concesiuni teren de către persoane juridice, sub condiția 
comunicării de către creditorul Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a tuturor documentelor justificative în baza 
cărora a fost stabilită această creanță. 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1978/07.06.2021 către 
creditorul Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara cu privire la înscrierea creanței solicitate, respectiv a solicitat 
comunicarea înscrisurile justificative în baza cărora au fost stabilite concesiunile datorate în valoare de 2.764,60 lei. 
4. Aquatim SA, cu sediul social în Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 11/A, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. 
J35/4096/1992, având CUI RO 3041480, a depus Cerere de înscriere a creanței în tabelul suplimentar nr. 
8208/06.05.2021 cu o creanță în valoare de 2.433,46 lei, reprezentând contravaloarea prestării serviciilor de alimentare 
cu apă potabilă și de canalizare, pentru punctul de consum din Timișoara, str. Calea Aradului, nr. 8, jud. Timiș. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 07.05.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria DFMT 155243 nr. 
89613 din data de 18.06.2020. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Aquatim SA, identificând următoarele aspecte: 
- Creanța solicitată în valoare de 2.433,46 lei rezultă în baza următoarelor facturi fiscale: 
• factura fiscală seria TMA10 nr. 1013560621 din data de 09.02.2021 scadentă la data de 10.05.2021 în valoare de 
1.611,46 lei; 
• factura fiscală seria TMA10 nr. 1013590480 din data de 10.03.2021 scadentă la data de 08.06.2021 în valoare de 
822,00 lei (perioada facturare 22.01.2021 – 22.02.2021). 
- Conform evidențelor contabile ale debitorului, factura fiscală seria TMA10 nr. 1013560621 din data de 09.02.2021 
scadentă la data de 10.05.2021 în valoare de 1.611,46 lei, a fost achitată cu OP nr. 416/14.05.2021. 
Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorului Aquatim SA în tabelul suplimentar de creanțe, astfel: 
- va înscrie creanța în valoare de 822,00 lei în tabelul suplimentar de creanțe, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 
161 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 – creanțe rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii, 
reprezentând contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, prestate după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență a debitorului, ca urmare a continuării activității de închriere a spațiilor de birouri ale 
debitorului – creanță nescadentă la data intrării în faliment a debitorului; 
- va respinge creanța în valoare de 1.611,46 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale seria TMA10 nr. 
1013560621 din data de 09.02.2021, aceasta fiind achitată de către debitor 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1976/07.06.2021 către 
Aquatim SA cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate. 
5. Dasko Security SRL, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A2, etajul -1, spațiul DA2-0, jud. Iași, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/753/2011, CUI RO 28358689, a 
depus Cererea de admitere a creanței nr. 1907/10.05.2021 prin care a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei 
AGN Business Center SRL cu suma de 3.655,68 lei reprezentând debit neachitat, datorat în baza facturii fiscale seria 
ISDS nr. 6791 din 16.10.2019.  
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 14.05.2021 (trimisă prin poștă în 
data de 10.05.2021), fiind achitată taxa judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei conform chitanței pentru creanțele 
bugetelor locale seria 95060/2021 nr. 0123369 din data de 10.05.2021. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Dasko Security SRL, identificând următoarele aspecte: 
- Creanța solicitată în valoare de 3.655,68 lei rezultă în baza facturii fiscale seria ISDS nr. 6791 din 16.10.2019 scadentă 
la data de 31.10.2019 și a contractului de prestării servicii nr. DS/TM191IE-46 din 17.09.2019, conform cărora 
creditorul Dasko Security SRL a prestat servicii de pază umană în perioada 18.09.2019 – 26.09.2019 (interval orar 
20.00 – 08.00) pentru proprietatea imobiliară din averea debitorului (32 lei/oră/agent + TVA); 
- Conform evidențelor contabile ale debitorului, creanța în valoare de 3.655,68 lei solicitată de către creditorul Dasko 
Security SRL nu a fost achitată. 
Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorului Dasko Security SRL în valoare de 3.655,68 lei în tabelul 
suplimentar de creanțe al debitorului AGN Business Center SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (8) 
din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
6. E.ON Energie Romania SA, cu sediul social în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, et. 2, jud. Mureș și cu sediul 
procesual ales în București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, etaj 7, Sector 2, reprezentată prin avocat Harja 
L., a depus Cerere de înscriere creanță în tabelul suplimentar, prin care a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor a 
creanței în cuantum de 1.318,53 lei, reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform facturii fiscale 
emisă în cursul procedurii de insolvență. 
 



În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 11.05.2021 (trimisă prin poștă în 
data de 10.05.2021), fiind achitată taxa judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei conform OP nr. 
2104210095/21.04.2021. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul E.ON Energie Romania SA, identificând următoarele 
aspecte: 
- Creanța solicitată în valoare de 1.318,53 lei rezultă în baza facturii fiscale nr. 10720304386 din data de 08.10.2019 
scadentă la data de 07.11.2019 – creanță născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
- Conform facturii fiscale nr. 10720304386 din data de 08.10.2019 scadentă la data de 07.11.2019, creanța valoare de 
1.318,53 lei reprezintă contravaloarea energie electrice furnizate debitorului în perioada 01.09.2019 – 30.09.2019. 
Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorului E.ON Energie Romania SA în valoare de 1.318,53 lei în tabelul 
suplimentar de creanțe al debitorului AGN Business Center SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (8) 
din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
7. Atudoroaie N. a depus Cerere de admitere a creanței născută în timpul procedurii, prin care a solicitat înscrierea in 
tabelul suplimentar al debitoarei SC AGN Business Center SRL cu o creanță chirografară, cu ordinea de prioritate 
prevăzută de art. 161 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, care la data de: 25.03.2021- data intrării în procedura generala de 
faliment - a fost în cuantum total de 450.175,80 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 07.05.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria POSTA 155243 nr. 
889018 din data de 06.05.2021. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Atudoroaie N., identificând următoarele aspecte: 
- Creditorul Vista Bank (Romania) SA a procedat la executarea silită a persoanei fizice Atudoroaie N. în cadrul 
dosarului de executare silită nr. 541/2020 aflat pe rolul BEJ Soames C. R., fiind recuperată suma de 450.175,80 lei 
(93.000 Euro, calculați la cursul BNR din data desfășurării licitației si adjudecării bunului, 1 Euro=4,8406 lei). 
- Conform Procesului-verbal nr. 541 din 08.07.2020, ora 12:00 privind organizarea licitației imobiliare întocmit în 
cadrul dosarului ex. nr. 541/2020 de către BEJ Somaes C. R., având în vedere cererea de executare silită formulată de 
creditorul  Vista Bank (Romania) S.A., împotriva debitorilor Atudoroaie N., Atudoroaie Gh. și Atudoroaie E., conform 
titlului executoriu reprezentat de Acord de împrumut nr. FA 3284/06.07.2007 cu actele adiționale l-12; Acord de 
împrumut nr. FA 4913/22.05.2008 cu actele adiționale l-10; Acord de împrumut nr. FA 166/28.05.2009 cu actele 
adiționale l-12; Acord de Împrumut nr. FA 802/29.12.2010 cu actele adiționale l-7;Garantii personale încheiate de 
Atudoroaie N., Atudoroaie E. și Atudoroaie Gh. pentru recuperarea sumei restante de 5.282.292,87 EUR (la cursul BNR 
din ziua plătii) si 307.511,94 Lei (debit si cheltuieli de executare silita), BEJ Somaes C. R. a procedat în data de 
08.07.2020, conform art. 846 C.proc.civ. republicat la vanzarea la licitație publica a apartamentului compus din living, 
sufragerie, bucătărie, doua dormitoare, un dresing, o baie, un sas, un hol, un WC de serviciu, o camara, o debara si un 
balcon; cote parti comune 35,87%; cota teren in proprietate 111/310 mp, situat in Timisoara, Str. Geneva nr. 2/A, 
mansarda, ap. 2, Județul Timiș inscris in CF nr. 401117-C1-U1 Timisoara, nr. cadastral 401117-C1-U1, top. 4810/1/II 
(construcție) si CF 401117 Timisoara, nr. cadastral 401117, top. 4810/1 (teren), imobil evaluat la prețul de 93.000 euro 
- proprietar Atudoroaie N., bunul imobil fiind adjudecat cu suma de 93.000 euro de cumpărătorul Dumitru M. C.. 
- Conform Încheierii privind încasare și eliberare sume din data de 04.08.2020 emisă în cadrul dosarului ex. nr. 
541/2020 de către BEJ Somaes C. R., suma de 93.000 euro a fost eliberată astfel: 9.000,22 lei către BEJ Soameș C. R. și 
91.123 euro către Vista Bank (România) SA. 
Conform disp. art. 109 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptățit la 
restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanțe cu suma pe care 
a plătit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească, până la achitarea integrală a 
creanței sale, cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată”. 
Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorului Atudoroaie N. în valoare de 450.175,80 lei în tabelul suplimentar de 
creanțe al debitorului AGN Business Center SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (9) din Legea nr. 
85/2014 – alte creanțe chirografare, născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
8. Atudoroaie Gh. și Atudoroaie E. au depus Cerere de admitere a creanței născută în timpul procedurii, prin care a 
solicitat înscrierea in tabelul suplimentar al debitoarei SC AGN Business Center SRL cu o creanță chirografară, cu 
ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, care la data de: 25.03.2021- data intrării în 
procedura generala de faliment - a fost în cuantum total de 338.352,00 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 07.05.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorii Atudoroaie Gh. și  Atudoroaie E., identificând 
următoarele aspecte: 



- Creditorul Vista Bank (Romania) SA a procedat la executarea silită a persoanelor fizice Atudoroaie Gh. și Atudoroaie 
E. în cadrul dosarului de executare silită nr. 541/2020 aflat pe rolul BEJ Soames C. R., fiind recuperată suma de 
338.352,00 lei (70.000 Euro, calculați la cursul BNR din data desfășurării licitației si adjudecării bunului, 05.08.2020, 1 
Euro=4,8336 lei). 
- Conform Procesului-verbal nr. 541 din 05.08.2020, ora 13:00 privind organizarea licitației imobiliare întocmit în 
cadrul dosarului ex. nr. 541/2020 de către BEJ Somaes C. R., având în vedere cererea de executare silită formulată de 
creditorul  Vista Bank (Romania) S.A., împotriva debitorilor Atudoroaie N., Atudoroaie Gh. și Atudoroaie E., conform 
titlului executoriu reprezentat de Acord de împrumut nr. FA 3284/06.07.2007 cu actele adiționale l-12; Acord de 
împrumut nr. FA 4913/22.05.2008 cu actele adiționale l-10; Acord de împrumut nr. FA 166/28.05.2009 cu actele 
adiționale l-12; Acord de Împrumut nr. FA 802/29.12.2010 cu actele adiționale l-7;Garantii personale încheiate de 
Atudoroaie N., Atudoroaie E. și Atudoroaie Gh. pentru recuperarea sumei restante de 5.191.096,99 EUR (la cursul BNR 
din ziua plătii) si 298.290,72 Lei (debit si cheltuieli de executare silita), BEJ Somaes C. R. a procedat în data de 
05.08.2020, conform art. 846 C.proc.civ. republicat la vanzarea la licitație publica a  bunului imobil - teren intravilan 
curți construcții 913 mp situat in Dumbravita, str. Oslo, nr. 19, Județul Timiș inscris in CF nr. 400086 Dumbravita cu 
nr. topo CC70/2/1/3/1/1/14, nr. cadastral 400086, imobil evaluat la prețul de 70.000 euro - proprietari Atudoroaie E. si 
Atudoroaie Gh., bunul imobil fiind adjudecat cu suma de 70.000 euro de cumpărătorul Canisag T. M..  
- Conform Încheierii privind încasare și eliberare sume din data de 11.08.2020 emisă în cadrul dosarului ex. nr. 
541/2020 de către BEJ Somaes C. R., suma de 70.000 euro a fost eliberată astfel: 9.000,22 lei către BEJ Soameș C. R. și 
68.123 euro către Vista Bank (România) SA. 
Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorilor Atudoroaie Gh. și  Atudoroaie E. în valoare de 338.352,00 lei în 
tabelul suplimentar de creanțe al debitorului AGN Business Center SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 
pct. (9) din Legea nr. 85/2014 – alte creanțe chirografare, născută după data deschiderii procedurii generale a 
insolvenței. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC AGN Business Center SRL, publicând notificarea de intrare în 
procedura de faliment a debitorului SC AGN Business Center în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul de 
largă circulație Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 


