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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 3061 Din data de 19.08.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC A.G.N. Group SRL, cod de identificare fiscală: RO 9925949; Sediul social: Timişoara, str. Medicinei 
nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1171/1997. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC A.G.N. Group SRL, 
conform Sentinței civile nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC A.G.N. Group SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC A.G.N. Group SRL 
Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC A.G.N. Group SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC A.G.N. Group SRL nr. 2577/19.07.2021 
pentru termenul lunar din data de 20.07.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 12817/26.07.2021 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-
de-activitate-privind-debitorul-A.G.N.-Group-SRL-termen-lunar-20.07.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la verificarea 
cererilor de admitere a creanțelor înregistrate la dosarul cauzei, respectiv a întocmit Raportul de verificare a creanţelor 
declarate împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2671/23.07.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 12888/27.07.2021 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-averii-debitorului-
A.G.N.-Group-SRL.pdf.  
Administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC A.G.N. 
Group SRL nr. 2673/23.07.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 12915/27.07.2021 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Tabel-
preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-A.G.N.-Group-SRL.pdf.  
Menționăm faptul că, urmare comunicării tuturor documentelor justificative privind creanța solicitată de către creditorul 
Raiffeisen Bank SA, administratorul judiciar a înscris creanța în valoare de 1.268,33 lei reprezentând comisioane 
bancare aferente contului bancar cod IBAN RO59 RZBR 0000 0600 0373 3928 deschis pe numele societății debitoare 
A.G.N. Group SRL, în tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului. 
Astfel, administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar actualizat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului 
SC A.G.N. Group SRL nr. 2813/03.08.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13283/05.08.2021 
şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Tabel-preliminar-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-A.G.N.-Group-
SRL.pdf.  
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat către creditorul Raiffeisen 
Bank SA notificarea nr. 2817/03.08.2021 privind înscrierea creanței solicitate în valoare de 1.268,33 lei în tabelul 
preliminar de creanțe, respectiv respingerea creanței solicitate în valoare de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de 
timbru, având în vedere disp. art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de 
timbru, respectiv aceasta fiind născută după data deschiderii procedurii generale de insolvență a debitorului A.G.N. 
Group SRL.  
3. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2930/11.08.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 13875/20.08.2021 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-A.G.N.-Group-
SRL.pdf.  
 



2 
 

4. Referitor la art. 97, art. 47, art. 48, art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
De îndată ce subscrisei i-au fost comunicate parțial actele contabile ale debitoarei, conform disp. art. 97 alin. (1) – (3) 
din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor 
care au dus la apariția insolvenței debitorului A.G.N. Group SRL, nr. 2288/29.06.2021. 
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitorului A.G.N. Group SRL, nr. 2288/29.06.2021, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1)-(3) din 
Legea nr. 85/2014, a fost depus la grefa Tribunalui Timiș, fiind înregistrat la dosarul cauzei nr. 406/30/2021 aflat pe 
rolul Tribunalui Timiș, Secţia a II-a Civilă, respectiv o copie de pe raport a fost depusă la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului A.G.N. Group SRL, nr. 
2288/29.06.2021, a fost publicat în BPI nr. 11665/02.07.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-SC-A.G.N.-Group-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul nr. 2290/29.06.2021 privind depunerea 
Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului A.G.N. Group SRL, nr. 
2288/29.06.2021, cu indicarea datei ședinței Adunării Generale a Creditorilor, a fost publicat în BPI nr. 
11475/30.06.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Anunt-privind-depunerea-raportului-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-SC-A.G.N.-Group-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În conformitate cu dispozițiile Sentinței civile nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 
406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor: în baza disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, 
prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL va avea loc la sediul procesual al 
administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 29.07.2021, ora 12:00, având 
ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind debitorul A.G.N. Group SRL. 
(2). Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului A.G.N. Group SRL. 
(3).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(4).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC A.G.N. Group SRL.  
(5).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC A.G.N. Group SRL. 
(6).Desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 
406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă. 
(7).Stabilirea retribuției administratorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL constând din: un onorariu fix lunar de 1300 lei exclusiv T.V.A. pentru întreaga procedură generală de 
insolvență a debitorului A.G.N. Group SRl; un onorariu de success de 3% exclusiv T.V.A. din sumele recuperate; un 
onorariu de success de 2% exclusiv T.V.A. din vânzarea bunurilor către terți și un onorariu de success de 0,5% exclusiv 
T.V.A în cazul adjudecării bunului imobil din averea debitorului în contul creanței creditorului ipotecar”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 29.07.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL va fi reconvocată în data de 05.08.2021, la ora 12:00 
la sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 29.07.2021, ora 12:00 a făcut 
parte integrantă a Notificării de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC A.G.N. Group 
SRL nr. 1887/02.06.2021 publicată în BPI nr. 9757/03.06.2021 (dovezi anexate raportului de activitate nr. 
1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
Conform Procesului-verbal nr. 2709/29.07.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din 
data de 29.07.2021, ora 12:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 95,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2673/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12915/27.07.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de raportul întocmit în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind debitorul A.G.N. 
Group SRL. 
2. Cu o majoritate de 95,546% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2673/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12915/27.07.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și de situația 
financiară a debitorului A.G.N. Group SRL. 
3. Cu o majoritate de 95,119% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2673/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12915/27.07.2021 
(respectiv un procent de 99,554% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat concluziile raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
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4. Cu o majoritate de 95,119% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2673/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12915/27.07.2021 
(respectiv un procent de 99,554% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor nu a desemnat Comitetul Creditorilor debitorului SC A.G.N. Group SRL. Având în vedere 
numărul mic de creditori, atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor. 
5. Cu o majoritate de 95,119% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2673/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12915/27.07.2021 
(respectiv un procent de 99,554% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor nu a desemnat Comitetul Creditorilor debitorului SC A.G.N. Group SRL. Având în vedere 
numărul mic de creditori, atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor. 
6. Cu o majoritate de 95,119% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2673/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12915/27.07.2021 
(respectiv un procent de 99,554% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a confirmat administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-
sindic prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă. 
7. Cu o majoritate de 95,119% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2673/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12915/27.07.2021 
(respectiv un procent de 99,554% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat retribuția administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: un 
onorariu fix lunar de 1300 lei exclusiv T.V.A. pentru întreaga procedură generală de insolvență a debitorului A.G.N. 
Group SRl; un onorariu de success de 3% exclusiv T.V.A., realizat din sumele recuperate în procedură; un onorariu de 
success de 2% exclusiv T.V.A., realizat din vânzarea bunurilor către terți și un onorariu de success de 0,5% exclusiv 
T.V.A, realizat în cazul adjudecării în contul creanței de către creditorul ipotecar al bunului imobil ipotecat. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 29.07.2021, ora 12:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 57 alin (2) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate 
voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 95,546% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 
2673/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12915/27.07.2021, administratorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 05.08.2021, la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 2709/29.07.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.G.N. Group SRL din data de 
29.07.2021, ora 12:00, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13097/02.08.2021 şi afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-29.07.2021-ora-12.00.pdf.  
5. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 368,27 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

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

de insolvență în ziarul Național din data de 03.06.2021 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  
2358940 30.12.2020 20.00 lei 

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

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

de insolventa catre creditori 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00005640 11.06.2021 8.20 lei 
comunicare notificare privind propunerea de intrare în 

faliment prin procedura simplificată a debitorului A.G.N. 
Group SRL 

5 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21 

D0195982 
29.06.2021 20.00 lei solicitare informații debitor 

6 
Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate 

Imobiliară 

ANCPI 
1595557 

16.07.2021 20.00 lei solicitare extras de carte funciară 

7 
Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate 

Imobiliară 

ANCPI 
1634093 

27.07.2021 20.00 lei solicitare extras de carte funciară 

8 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21 

D0247496 
18.08.2021 20.00 lei solicitare informații debitor 

Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală de insolvență 

368,27  lei 

 

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


