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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 2759 Din data de 30.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3. Debitor: SC Alexa Total Instal SRL, cod de identificare fiscală: RO 9041519; Sediul social: Timișoara, str. Ciprian 
Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1439/1996. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alexa Total Instal SRL, 
conform Încheierii civile nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate cu privire la 
ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 09.08.2021, ora 09:00, 
în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 09.08.2021, ora 09:00 
*În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 

09.08.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 16.08.2021, la ora 09:00 la sediul procesual 
al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 

Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alexa Total Instal SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 09.08.2021 ora 09:00 și 
din data de 16.08.2021 ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor 
fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea 
continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații 
publice. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din 
averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului 
Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 
licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 
10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor 
fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL: 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL în valoare totală de 25.140 lei + TVA (la preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile de 
natura mijloacelor fixe reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
173.1/28.08.2020): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

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

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

  
Publicația de vânzare 

a fost afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

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

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

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
22.03.2021 

• la punctul de 
lucru al 

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

  

Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
29.03.2021 
ora 12:00 100% 1014/29.03.2021 

- - 2 la 100% - - 

2 
05.04.2021 
ora 12:00 

100% 
1100/05.04.2021 

- - 1 la 100% - - 

3 
12.04.2021 
ora 12:00 

100% 
1201/12.04.2021 

- - 0 la 100% - - 

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

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

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

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

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

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

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
16.04.2021 

• la punctul de 
lucru al 

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

Nr. 
crt.

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
22.04.2021 
ora 12:00 85% 1376/22.04.2021 

- - 2 la 85% - - 

2 
29.04.2021 
ora 12:00 

85% 
1451/29.04.2021 

- - 1 la 85% - - 

3 
06.05.2021 
ora 12:00 

85% 
1521/06.05.2021 

- - 0 la 85% - - 

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

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

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

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

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

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

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
10.05.2021 

• la punctul de 
lucru al 

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

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
17.05.2021 
ora 15:00 70% 1678/17.05.2021 

- - 2 la 70% - - 

2 
24.05.2021 
ora 15:00 

70% 
1802/24.05.2021 

- - 1 la 70% - - 

3 
31.05.2021 
ora 15:00 

70% 
1870/31.05.2021 

- - 0 la 70% - - 

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

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

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

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

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

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
04.06.2021 

• la punctul de 
lucru al 

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

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
11.06.2021 
ora 13:00 55% 2033/11.06.2021 

- - 2 la 55% - - 

2 
18.06.2021 
ora 13:00  2174/18.06.2021 

- - 1 la 55% - - 

3 
25.06.2021 
ora 13:00  2261/25.06.2021 

- - 0 la 55% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea 
continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații 
publice: 
Bunurile mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL sunt în valoare totală de 
13.827,60 lei reprezentând: 

Preț de pornire (55%) 
Nr. 
crt. Denumire Cantitate lei/buc lei 
1 Sistem alarmă 1 1,078.00 1,078.00 
2 Sistem alarmă upgrade 1 1,078.00 1,078.00 
3 Laptop DELL Latitude D530 6 607.38 3,644.26 
4 Scaun cu spătar material negru 2 8.28 16.56 
5 Imprimantă MCP 8850 1 216.36 216.36 
6 Casă de marcat Sapel Shop 1 480.79 480.79 
7 Multifuncțională HP scanjet 1536 dnf MFT 1 346.37 346.37 
8 Monitor Belinea alb 1 241.12 241.12 
9 HP Office jet H470 1 302.09 302.09 

10 Scannet HP 135 1 143.82 143.82 
11 Monitor Philips 15″ 1 198.04 198.04 
12 Televzior monitor Philips 1 680.06 680.06 
13 Mașină expresor cafea SAECO 1 776.16 776.16 
14 Bicicletă electrică 1 1,990.30 1,990.30 
15 Multifuncțională copiator imprimantă A3 XEROX WorkCenter 1 555.25 555.25 
16 Accesoriu multifuncțional laser XEROX WorkCenter 501 1 206.97 206.97 
17 Multifuncționale copiator imprimantă A3 Konika Minolta 1 655.49 655.49 
18 Imprimantă laser HP 1020 1 164.31 164.31 
19 DELL D-Dock Expantion Station 3 135.99 407.96 
20 Birou 2 27.50 55.01 
21 Dulap 2 58.15 116.30 
22 Rollbox tip casetieră 2 50.12 100.24 
23 Scaun ergonomic negru 1 27.32 27.32 
24 Raft metalic 6 57.80 346.81 

Total 13.827,60 lei 

Având în vedere următoarele aspecte: 
- Valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020 întocmit de către MKU SRL, pentru 
bunurile mobile de natura mijloacelor fixe a fost cea rezultată din abordarea prin cost, calculată prin aplicarea unui grad 
de depriecere de 30% asupra valorii de achiziție a bunurilor, înregistrată în evidențele contabile.  
Gradul de depreciere aplicat nu reflectă realitatea privind starea bunurilor de natura mijloacelor fixe, acestea fiind uzate 
atât moral, cât și fizic.  
Astfel, prețul de pornire în licitație publică de 55% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare, depășește în mod 
evident prețurile la care mijloacele fixe pot fi achiziționate pe piață în stare tehnică nouă. 
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- În prezent, bunurile mobile de natura mijloacelor fixe sunt depozitate în incinta bunului imobil Apartament nr. 1 situat 
spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru 
lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-
12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL.  
În vederea valorificării bunului imobil, se impune ridicarea, transportul și depozitarea mijloacelor fixe într-un alt spațiu, 
asigurat cu pază, pentru asigurarea securității și conservării acestora.  
În vederea transportării și depozitării mijloacelor fixe ar fi necesare de efectuat următoarele cheltuieli: 
• cheltuieli cu manipularea bunurilor de natura mijloacelor fixe – de aprox. 300 lei + TVA; 
• cheltuieli cu transportul bunurilor de natura mijloacelor fixe – de aprox. 3.200 lei + TVA; 
• cheltuieli cu închirierea unui spațiu în vederea depozitării bunurilor de natura mijloacelor fixe – de aprox. 1.940 lei + 
TVA/lună. Costuri depozitare pe o perioada de vânzare între 6 - 12 luni minim - calculat cu 10 luni (scenariu optimist) – 
de aprox. 19.400 lei + TVA. 
Total cheltuieli: 22.900 lei + TVA – cheltuieli care depășesc prețul bunurilor de natura mijloacelor fixe de 13.827,60 
lei. 
- Până în prezent, niciun potențial cumpărător nu a manifestat interes în vederea achiziționării bunurilor mobile de 
natura mijloacelor fixe, având în vedere prețul de pornire în licitație mai mare decât prețul de achiziție al bunurilor în 
stare nouă. 
solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de 
natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită 
prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate 
la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din 
averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 3 licitații publice. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării 
expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice, iar 
în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și 
valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 10% 
din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice. 
 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din 
averea debitorului Alexa Total Instal SRL: 
În conformitate cu Regulamentul aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total 
Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în 
valoare totală de 390.547 lei + TVA (utilizate în consultanță, asistență tehnică, proiectare, comercializare, montaj, 
service, pentru centrale termice cu gaz, GPL, motorină, lemn, pellet, bricheteboilere, automatizări, pompe de căldură cu 
energie geotermală, sisteme solare pentru încălzire și apa caldă, ventiloconvectoare, sisteme de ventilație cu recuperarea 
căldurii, încălzire - răcire în pereți, răcire în tavan, instalații încălzire-răcire, instalații sanitare), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a bunurilor mobile de natura stocurilor reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul 
de evaluare nr. 173.1/28.08.2020: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

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

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

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

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

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
22.03.2021 

• la punctul de 
lucru al 

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

Nr. 
crt.

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
29.03.2021 
ora 13:00 100% 1015/29.03.2021 

- - 2 la 100% - - 

2 
05.04.2021 
ora 13:00 

100% 
1101/05.04.2021 

- - 1 la 100% - - 

3 
12.04.2021 
ora 13:00 

100% 
1203/12.04.2021 

- - 0 la 100% - - 

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

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

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

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

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

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
20.04.2021 

• la punctul de 
lucru al 

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

Nr. 
crt.

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
27.04.2021 
ora 13:00 85% 1414/27.04.2021 

- - 2 la 85% - - 

2 
05.05.2021 
ora 13:00 

85% 
1492/05.05.2021 

- - 1 la 85% - - 

3 
11.05.2021 
ora 13:00 

85% 
1578/11.05.2021 

- - 0 la 85% - - 

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

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

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

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

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

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
13.05.2021 

• la punctul de 
lucru al 

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

Nr. 
crt.

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
20.05.2021 
ora 13:00 70% 1757/20.05.2021 

- - 2 la 70% - - 

2 
27.05.2021 
ora 13:00 

70% 
1841/27.05.2021 

- - 1 la 70% - - 

3 
03.06.2021 
ora 13:00 

70% 
1909/03.06.2021 

- - 0 la 70% - - 

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

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

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

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

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

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
07.06.2021 

• la punctul de 
lucru al 

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

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
14.06.2021 
ora 14:00 55% 2085/14.06.2021 

- - 2 la 55% - - 
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2 
22.06.2021 
ora 14:00 55% 2218/22.06.2021 

- - 1 la 55% - - 

3 
28.06.2021 
ora 14:00 55% 2280/28.06.2021 

- - 0 la 55% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
 
(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului 
Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 
licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 
10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice: 
Bunurile mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL sunt în valoare totală de 214.800,52 
lei. 
Având în vedere următoarele aspecte: 
- Valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020 întocmit de către MKU SRL, pentru 
bunurile mobile de natura stocurilor a fost cea rezultată din abordarea prin cost, calculată prin aplicarea unui grad de 
depriecere de 30% asupra valorii de achiziție a stocurilor, înregistrată în evidențele contabile.  
Gradul de depreciere aplicat nu reflectă realitatea privind starea bunurilor de natura stocurilor, acestea fiind uzate atât 
moral.  
Astfel, prețul de pornire în licitație publică de 55% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare, depășește în mod 
evident prețurile la care stocurile pot fi achiziționate pe piață în stare tehnică nouă. 
- În prezent, bunurile mobile de natura stocurilor sunt depozitate în incinta bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre 
stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în 
pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, 
situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL.  
În vederea valorificării bunului imobil, se impune ridicarea, transportul și depozitarea stocurilor într-un alt spațiu, 
asigurat cu pază, pentru asigurarea securității și conservării acestora.  
În vederea transportării și depozitării stocurilor ar fi necesare de efectuat următoarele cheltuieli: 
• cheltuieli cu manipularea bunurilor de natura stocurilor – de aprox. 2.000 lei + TVA; 
• cheltuieli cu transportul bunurilor de natura mijloacelor fixe – de aprox. 5.000 lei + TVA; 
• cheltuieli cu închirierea unui spațiu în vederea depozitării bunurilor de natura mijloacelor fixe – de aprox. 2.000 lei + 
TVA/lună. Costuri depozitare pe o perioada de vanzare intre 6 - 24 luni minim  - calculat cu 16 luni ( scenariu optimist) 
– de aprox. 32.000 lei + TVA. 
Total cheltuieli: 22.900 lei + TVA. 
- Până în prezent, niciun potențial cumpărător nu a manifestat interes în vederea achiziționării bunurilor mobile de 
natura stocurilor, având în vedere prețul de pornire în licitație mai mare decât prețul de achiziție al bunurilor în stare 
nouă. 
solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de 
natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin 
raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la 
acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 3 licitații publice. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării 
expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la 
prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice, iar în 
ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării 
bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de 
piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


