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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 1979 Din data de 08.06.2021 

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. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raportul întocmit în condiţiile art. 
92 alin. (1) din Legea 85/2014 privind debitorul SC A.G.N. Group SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind 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. 92 din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC A.G.N. Group SRL 
1. Date generale privind debitorul SC A.G.N. Group SRL 
Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiș, obţinând informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura capitalului social, administratorul 
statutar şi obiectul principal de activitate. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 2358940/30.12.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
societatea A.G.N. Group SRL (denumirea inițială a societății fiind Interdeco Electronics SRL) a fost înființată la data de 
30.10.1997, atribuindu-se codul unic de înregistrare 9925949 şi înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1171/1997.  
Sediul social al debitorului este în Municipiul Timişoara, Str. Medicinei, Nr. 1, Scara B, Ap. 4, CAM.2, Judet Timiş, 
conform Actului adițional nr. 1 din data 26.06.2019 la contractul de comodat nr. 1 din data 01.07.2009 (durata sediului 
nelimitată). 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1871/8.VI.2005 - Act Adițional, asociatul 
Atudoroaie N., în calitate de asociat unic al societății Comerciale Interdeco Electronics - S.R.L., a hotărât:  
Art. Schimbarea denumirii societății în A.G.N. Group - S.R.L.  
Art. 2. Deschiderea a două puncte de lucru în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, standul B26-27 și standul Z29, 
conform contractului de închiriere nr. 188/20.01.2005, contractului de Închiriere nr. 1634/12.11.2005 și extrasului CF 
nr. 99210 Timișoara.  
Art. 3. Completarea obiectului de activitate cu: 5132 - comerț cu ridicata cu carne și produse din carne; 5222 - comerț 
cu amănuntul cu carne și produse din carne; 5030 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule; 5040 - comerț cu 
motociclete, piese și accesorii aferente, și reparații; 6312 - depozitări; 7140 - Închirierea bunurilor personale și 
gospodărești neclasificate în altă parte * casete video, DVD-uri, discuri și CD-uri etc. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 3662/16.XI.2005 - Act Adițional, asociatul 
unic Atudoroaie N., în calitate de asociat unic al societății Comerciale A.G.N. Group - S.R.L., a hotărât:  
Art. 1. Se închide punctul de lucru din Timișoara, str. Ialomița nr. 66, județul Timiș, cu destinația de autowash.  
Art. 2. Se deschide un punct de lucru în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, stand Z27, județul Timiș, conform 
contractului de Închiriere nr. 1829/2004 și extrasului de C.F. nr. 99210 Timișoara.  
Art. 3. Se completează obiectul de activitate cu următoarele activități: 5232 - comerț cu am„nuntul cu articole medicale 
și ortopedice; 7134 - Închirierea altor mașini și echipamente neclasificate în altă parte (aparatură medicală 
stomatologică); ș.a.m.d. 
Art. 4. Durata mandatului administratorului Atudoroaie N. este nelimitată. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 2264/29.VIII.2007 - Hotărârea nr. 1 din data 
de 2 aprilie 2007 a asociatului unic, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât:  
Art. 1. Deschiderea a trei puncte de lucru:  
- în Sânnicolau Mare, str. Dr. Saravale nr. 2, conform extrasului CF nr. 13104 Sânnicolau Mare și contractului de 
închiriere nr. 29 din data de 23 februarie 2006;  
- în Deta, Calea Voitegului nr. 2, conform extrasului cf nr. 1870 Deta și contractului de închiriere din data de 17 
ianuarie 2007;  
- în Timișoara, str. Liviu Rebreanu (fostă str. Plavat) nr. 117, conform extrasului CF nr. 5551 Timișoara și contractului 
de închiriere nr. 12 din data de 17 februarie 2006. 
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Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 5672/10.X.2008 - Act Adițional al actelor 
constitutive ale societății, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât:  
Art.1. Se schimbă sediul social al societății în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Spațiul S0, conform 
contractului de închiriere nr. 1950/27.07.2006. 
Art. 2. Se închid următoarele puncte de lucru situate în Timișoara, Calea Circumvalatiunii, 2-4; Timișoara, B-dul Liviu 
Rebreanu, nr. 117; Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66 STAND Z29 și Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, 
STAND B 26-27. 
Art. 3 Se modifică activitatea principală din 6420 Telecomunicații în 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru 
autovehicule, în magazine specializate. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 6808/28.XI.2008 - Act Adițional al actelor 
constitutive ale societății asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât:  
Art.1. Schimbarea sediului social al societății în Deta, str. Târgu Mare, bloc Z4, ap. 6, sc. A, jud. Timiș, conform 
contractului de comodat nr. 001/16.06.2008. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 4868/14.IX.2009, Hotărârea asociatului unic 
al S.C. A.G.N. Group S.R.L. nr. 3/16.07.2009, Atudoroaie N., în calitate de asociat unic al societății, am hotărât 
următoarele:  
Art. 1. Societatea va avea sediul în Timișoara, str. Medicinei, nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, jud. Timiș. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 5511/23.X.2009 - Hotărârea asociatului unic 
al S.C. A.G.N. Group S.R.L. nr. 5/07.09.2009, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât următoarele:  
Art. 1. Societatea va avea activitate principală: 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.  
Art. 2. Completarea obiectului de activitate, activități secundare, cu 6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate.  
Art. 3. Deschiderea unui punct de lucru în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud. Timiș cu activitatea principală -6820 -
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate și 4120 -lucrări de construcții a clădirilor 
rezidențiale și nerezidențiale. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1955/5.V.2010 - Hotărârea asociatului unic al 
S.C. A.G.N. Group S.R.L. nr. 6/20.03.2010, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât următoarele:  
Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Buzias, Str. Principală (în vecinătatea stației PECO), jud. Timiș, cu 
activitatea principală - 4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate și - 
4671 - comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 2447/04.VI.2010 - Hotărârea asociatului unic 
al S.C. A.G.N. Group S.R.L. nr. 8/11.05.2010, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât următoarele:  
Art. 1 Închiderea punctului de lucru din Timișoara, str. Demetriade nr. 1, jud. Timiș. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1767/18.V.2011 – Hotărârea A.G.A. nr. 
2/27.04.2011, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât:  
Art. 1. Majorarea capitalului social al societății de la 200 lei, la 210 lei.  
Art. 2. Majorarea capitalului social cu 10 lei se realizează prin asocierea cu dl Atudoroaie Gh., care participă la 
majorarea de capital social cu suma de 10 lei, aport exclusiv în numerar, depus la bancă, conform foii de vărsământ, 
creându-se astfel încă o parte socială în valoare de 10 lei.  
Art. 3. În urma majorării de capital social al societății, asociații societății sunt dl Atudoroaie N. și Atudoroaie Gh..  
Art. 4. Capitalul social total majorat este în sumă de 210 lei, fiind împărțit în 21 părți sociale a câte 10 lei fiecare, iar 
aportul asociaților la constituirea lui este următorul:  
a) dl Atudoroaie N. deține 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei;  
b) dl Atudoroaie Gh. deține o parte socială în valoare de 10 lei, aport exclusiv în numerar, depus la bancă. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 3330/2.IX.2011 - Proiectul de divizare NR. 
1/1.08.2011 al societății A.G.N. Group - S.R.L. prin înființarea unei noi societăți rezultate numite S.C. AGN Business 
Center - S.R.L., Având în vedere: Hotărârea adunării generale înregistrate sub numărul 1/5.07.2011 pentru S.C. A.G.N. 
Group - S.R.L., [...], asociații au hotărât și aprobat divizarea Societății Comerciale A.G.N. Group - S.R.L. prin 
desprinderea activității privind închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii în cadrul proiectului finalizat 
„Real Estate Bussines Center” și transferul către o societate nou constituită cu denumirea rezervată la Registrul 
Comerțului Timiș - S.C. AGN Business Center - S.R.L. Asociații au hotărât ca activitatea comercială privind comerțul 
cu combustibili să aparțină societății existente S.C. A.G.N. Group - S.R.L. După avizarea de la Oficiul Registrului 
Comerțului Timiș și publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, proiectul de divizare va fi prezentat adunărilor 
generale extraordinare ale societăților implicate în divizare spre aprobare.  
Societatea comercială propusă pentru divizare - S.C. A.G.N. Group - S.R.L.  
Forma juridică: societate cu răspundere limitata.  
Sediul social: România, Timișoara, județul Timiș, Str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2.  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J35/1171/1997.  
Cod unic de înregistrare: RO 9925949.  
Durata de funcționare: nelimitată.  
Obiectele de activitate ale societății cu impact semnificativ asupra cifrei de afaceri: Comerț cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate, cod CAEN 4671 și Comerț cu amănuntul al 
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carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, cod CAEN 4730. Închirierea și subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN 6820. 
Structura acționariatului, deținerea parților sociale la data 30.06.2011. Capital social 210 lei, împărțit în 21 părți sociale 
fiecare având o valoare nominală de 10 lei împărțit astfel:  
- dl Atudoroaie N.: 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei;  
-dl Atudoroaie Gh.: 1 parte socială în valoare totală de 10 lei.  
Societatea comercială rezultata în urma procesului de divizare care se va înființa la Registrul Comerțului Timiș pentru 
preluarea activității privind închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii în cadrul proiectului finalizat „Real 
Estate - Bussines Center” - S.C. AGN Business Center - S.R.L.  
Sediul social: România, Timișoara, județul Timiș, Calea Aradului nr. 8, ap. 3, Recepție - în curs de stabilire.  
Durata de funcționare: nelimitată.  
Obiectul de activitate principal al societății: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod 
CAEN 6820.  
Structura acționariatului, deținerea părților sociale la societatea nou constituită: Capital social propus conform 
proiectului de divizare: 10.000 lei, împărțit în 1.000 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, împărțit 
astfel: 
 - dl Atudoroaie N.: 950 părți sociale în valoare totală de 9.500 lei;  
- dl Atudoroaie Gh.: 50 parte socială în valoare totală de 500 lei. 2.2.10.  
Divizarea se realizează prin transmiterea parțială a patrimoniului cu toate drepturile și obligațiile pe care le are în starea 
în care se află la data divizării 30.06.2011, care are legătură cu proiectul intitulat „Real Estate - Bussines Center” către 
societatea nou înființată S.C. AGN Business Center - S.R.L. în cadrul procesului de divizare. Ca efect al procesului de 
divizare, ambele societăți vor funcționa independent și autonom consolidându-și segmentul de piață specific fiecărei 
activități în parte, respectiv domeniul comerțului cu combustibili și domeniul activității de închiriere tip „Business 
Center” Clasa Birouri A. Ambele societăți nu își încetează existența juridică și nu pierd personalitatea juridică. De 
asemenea, autorizațiile, avizele, licențele, brevetele și certificatele deținute de societatea S.C. A.G.N. Group - S.R.L. 
care au legătură cu activitatea de închiriere și proiectul intitulat „Real Estate - Bussines Center” se transmit societății 
nou înființate S.C. AGN Business Center - S.R.L. 
Conform Sentinței civile nr. 48/PICC din data de 29.11.2011 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, 
judecătorul a admins cererea petentei S.C. AGN Group - S.R.L. (J35/1171/1997, CUI 9925949) cu sediul in Timisoara, 
Str. Medicinei nr. 1, sc. B, et. cam.2, ap. 4, judetul 40/41 Timis, respectiv a constatat legalitatea hotararii de divizare si a 
dispus inregistrarea in registrul comertului a divizarii societatii S.C. AGN Group - S.R.L. prin transmiterea unei parti 
din patrimoniul sau catre o societate nou infiintata - SC AGN Business Center - S.R.L., cu sediul social in Timisoara, 
Calea Aradului nr. 8, ap. 3, judetul Timis, avand ca asociati pe Atudoroaie N. si Atudoroaie Gh.. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 988/9.III.2018 - Hotararea NR. 1/19.02.2018 
a asociatului unic al S.C. A.G.N. Group - S.R.L., Atudoroaie N., in calitate de asociat unic al societatii, a hotarat 
urmatoarele:  
Art. 1 Societatea va avea: Domeniul principal: 473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in 
magazine specializate.  
Activitate principala: 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate.  
Art. 2. Completarea obiectului de activitate, activitati secundare, cu: 702 Activitati de consultanta in management 7021 
Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 731 Publicitate 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 2358940/30.12.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
asociatul unic al societății A.G.N. Group SRL este Atudoroaie N., cu un aport la capitalul social în valoare totală de 210 
lei, divizat în 21 părți sociale (fiecare parte socială având valoarea de 10 lei), cota de participare la beneficii şi pierderi: 
100%/100%.  
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
este - 4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 2358940/30.12.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorul societății A.G.N. Group SRL este Atudoroaie N., data numirii în funcţie: 01.06.2005, cu o durată a 
mandatului nelimitată. 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 
Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, 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, s-au întreprins demersurile necesare în vederea respectării atribuțiilor prevăzute art. 58 din Legea nr. 
85/2014.  
Administratorul judiciar 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;  
- 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.  
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Prin notificările nr. 1889/02.06.2021 și nr. 1890/02.06.2021 comunicate către debitor și administratorul Atudoroaie N., 
subscrisa a solicitat următoarele: „În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 
1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență,  
2. lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale 
făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
3.  lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – cuprinzând rulajele şi 
soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor aparent datorate 
tuturor creditorilor societăţii 
4.  lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de dechidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 
intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final 
5.  lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii 
şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor 
6.  lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate 
7. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani, sau pe care le 
mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare 
înregistrată în contabilitate, şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din 
patrimoniul acesteia, (situaţia activelor societăţii); 
8. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia 
9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecărei marfi în parte; 
10. Să se indice care este suma totală existentă în contul casă, precum şi suma totală pe care o are în conturi la bănci 
societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit 
ultimelor 6 balanţe întocmite de societate, depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC); 
11. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sunt 
exceptate sponsorizările în scop umanitar; 
12. Lista cuprinzând operaţiunile comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 
2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
13. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în 
acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice altfel drepturile; 
14. Lista cuprinzând actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei  datorii  anterioare sau în 
folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să 
o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; 
15. Lista cuprinzând operaţiunile de constituire ori perfectare a unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, 
în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii. 
16. Lista cuprinzând plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă 
scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; 
17. Lista cuprinzând operaţiunile încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi persoanele aflate în raporturi 
juridice cu debitorul:  
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori, după caz, 
din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor atunci când debitorul este respeciva societate în comandită, 
respectiv o societate agricolă în nume colectiv sau cu răspundere limitată; 
b) cu un membru sau administrator atunci când debitorul este un grup de interes economic; 
c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea 
generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; 
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, 
societate pe acţiuni cu răspundere limitată, sau, după caz, societate agricolă; 
e) cu orice altă pf ori pj deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii sale; 
f) cu un coindivizar asupra unui bun comun; 
18. Lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
19. Lista cuprinzând toate operaţiunile care pot face parte din categoriile ce urmează:  
a) operaţiunile de folosire a bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
b) operaţiunile de acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei juridice; 
c) operaţiunile prin care au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana 
juridică la încetarea de plăţi; 
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d) să se arate dacă s-a ţinut o contabilitate fictivă şi dacă au făcut să dispară unele documente contabile, sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea; 
e) operaţiunile prin care au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia, 
f) operaţiunile prin care au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri în scopul întârzierii 
încetării de plăţi; 
g) operaţiunile prin care în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui 
creditor în dauna celorlalţi creditori; 
20. Lista dosarelor penale în care se efectuează cercetări cu privire la operaţiuni ale societăţii aflate în insolvenţă; 
21. Ultimele 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii 
insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/din care să rezulte 
suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului); 
22. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de cesiune de creanţe în care societatea a fost/este 
parte, încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent; 
23. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de leasing în care societatea a fost/este parte, 
încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent”. 
De asemenea, 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.  
Menționăm faptul că, contrar dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 85/2014: „În termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1)”, 
debitorul prin administratorul Atudoroaie N. nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, respectiv: 
a) balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii – balanța de 
verificare aferentă lunii ianuarie 2021; 
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate; 
c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință; 
d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 
g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității; 
l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora; 
m) dovada codului unic de înregistrare; 
De asemenea, conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligația de a pune la dispoziția 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor 
cuprinse în tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea și 
averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare”. 
Conform disp. art. 85 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de 
administrare, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de 
acestea dacă nu și-a declarat intenția de reorganizare, în condițiile art. 67 alin. (1) lit. g). Ridicarea dreptului de 
administrare se dispune și în cazul în care debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în termenul prevăzut la art. 
74”. 
3. Situaţia financiară a debitorului SC A.G.N. Group SRL 
Până la data întocmirii prezentului raport, debitorul prin administrator statutar a comunicat administratorului judiciar 
doar următoarele documente financiar-contabile: 
- Fișa mijloacelor fixe aferentă lunii 2018 – scanată, nesemnată; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 – scanate, semnate; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018 – scanată, semnată; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 și anexele aferente – scanate, semnate; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019 – scanată, semnată; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 și anexele aferente – scanate, semnate; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020 – scanată, semnată. 
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 
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- 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 
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 îm imposibilitate de a asigura achitarea datoriilor acesteia prin implementarea unui plan de 
reorganizare viabil. 
4. Concluzii finale 
Având în vedere următoarele considerente: 
- 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; 
- 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, 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi 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. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


