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Proces-verbal nr. 2825/03.08.2021 
de afişare a anunțului de licitație publică 

privind licitaţia publică din data de 12.08.2021 

 
 Încheiat astăzi 03.08.2021, de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, desemnat să 
administreze procedura de faliment al debitorului AGN BUSINESS CENTER SRL – în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/34/2012, 
având cod unic de înregistrare RO 29522673, 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. 

Am procedat la afişarea anunțului de licitație publică pentru vânzarea în bloc a 

proprietății imobiliare 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, la valoarea de piață de 5.103.000 EURO + TVA, 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. 

 
Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 90% din valoarea de 

piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021 privind proprietatea imobiliară aflată în 
patrimoniul societății AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, 
Timiș, depus la dosarul cauzei nr. 4060/30/2019 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă. 
 

Afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 

De asemenea, afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat și pe site-urile: 
www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

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

www.lajumate.ro, anunțul de licitație publică fiind trimis spre publicare în ziarul de largă circulație 
Național din data de 06.08.2021 și trimis spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 03.08.2021 

 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 


