
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 2818 Data emiterii: 03.08.2021 

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. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de analiză a cererii de plată formulată de Retim Ecologic Service SA, în anexă, în număr de 2 
(două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a cererii de plată formulată de Retim Ecologic Service SA 

Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: AGN Business Center SRL 

1. Referitor la Cererea de plată formulată de Retim Ecologic Service SA  
În data de 30.07.2021 a fost înregistrată la biroul lichidatorului judiciar Cererea de plată formulată de Retim Ecologic 
Service SA, cu sediul social în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 24 SAD 31-33, jud. Timiș, reprezentată prin Avocat 
Toma D., cu sediul procesual în Timișoara, bd. Republicii, nr. 6, jud. Timiș (cererea de plată fiind comunicată prin 
poștă), prin care a solicitat, în temeiul art. 5 pct. 23, art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv în baza raporturilor 
contractuale, achitarea facturilor fiscale scadente în valoare totală de 4.795,86 lei. 
În susținerea cererii, creditorul Retim Ecologic Service SA nu a anexat niciun document justificativ cu privire la creanța 
solicitată a fi achitată. 
2. Analiza cererii de plată  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată formulată de Retim Ecologic Service SA, identificând 
următoarele: 
- Creanța în valoare totală de 4.795,86 lei reprezintă contravaloarea facturilor fiscale: factura fiscală nr. TM 9493324 
emisă în data de 30.09.2019 și scadentă la data de 15.10.2019 în valoare de 2.874,50 lei; factura fiscală nr. TM 
12046260 emisă în data de 30.06.2021 și scadentă la data de 15.07.2021 în valoare totală de 1.921,36 lei.  
- Debitorul AGN Business Center SRL a achitat factura fiscală nr. TM 12046260 emisă în data de 30.06.2021 și 
scadentă la data de 15.07.2021 în valoare totală de 1.921,36 lei, conform ordinului de plată nr. 464/14.07.2021.  
- 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, s-a dispus deschiderea intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului AGN 
Business Center SRL în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014. Prin urmare, creanța în valoare de 
1.921,36 lei este creanță născută în procedura de faliment a debitorului, respectiv creanța în valoare de 2.874,50 lei – 
creanță născută în procedura generală de insolvență a debitorului, pentru care creditorul Retim Ecologic Service SA 
avea dreptul de a depune cerere de admitere a creanței în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului AGN Business Center SRL, conform disp. art. 146 din Legea nr. 85/2014. 
- Lichidatorul judiciar a respectat disp. art. 146 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
respectiv a comunicat către creditorul Retim Ecologic Service SA Notificarea nr. 1265/16.04.2021 privind intrarea în 
faliment a debitorului AGN Business Center SRL, comunicată la adresa sediului social din Timișoara, str. Gheorghe 
Lazăr, nr. 24 SAD 31-33, jud. Timiș, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39864881775 
– semnată de primire la data de 26.04.2021 de Retim Ecologic Service SA. 
- Creditorul Retim Ecologic Service SA nu a depus la dosarul cauzei cerere de admitere a creanței în valoare de 
2.874,50 lei în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului AGN Business Center SRL. 
- Conform disp. art. 146 alin. (6) din Legea nr. 85/2014: „Titularilor de creanțe născute după deschiderea procedurii, 
care nu depun cerere de admitere a creanțelor în termenul prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod corespunzător, 
prevederile art. 114”. 
- Conform disp. art. 114 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: „Cu excepția cazului în care notificarea deschiderii 
procedurii s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 42, titularul de creanțe anterioare deschiderii procedurii, care nu 
depune cererea de admitere a creanțelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, 
cât privește creanțele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor și nu va dobândi calitatea de creditor 
îndreptățit să participe la procedură. […] (2) Decăderea va fi constatată de către administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar, care nu va mai înscrie creditorul în tabelul creditorilor.”. 



- Lichidatorul judiciar constată decăderea creditorului Retim Ecologic Service SA din dreptul de a fi înscris cu creanța 
în valoare de 2.874,50 lei în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului AGN Business Center 
SRL. 
- Conform disp. art. 77 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 85/2014: „(1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze 
naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de observație și în perioada de 
reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau averea acestuia, în 
cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii.  
(2) Pentru serviciile furnizate în condițiile alin. (1), debitorul are obligația de a achita contravaloarea acestora, având 
dreptul la un termen de plată de 90 de zile. În cazul în care contractele pe care debitorul le avea încheiate cu furnizorii 
de servicii menționați la alin. (1) prevăd un termen de plată mai mic de 90 de zile, acesta se va modifica corespunzător 
la data deschiderii procedurii de insolvență. 
(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), dacă debitorul nu achită creanțele născute după deschiderea procedurii 
insolvenței, aferente serviciilor prestate, în termenul prevăzut de alin. (2), furnizorul de utilități este îndreptățit să 
întrerupă furnizarea serviciilor”. 
3. Măsura lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va admite parțial cererea de plată formulată de Retim Ecologic Service SA privind achitarea 
creanței solicitate în valoare totală de 4.795,86 lei, având în vedere faptul că: 
- debitorul A.G.N. Group SRL a achitat creanța în valoare de 1.921,36 lei, conform ordinului de plată nr. 
464/14.07.2021; 
- creanța în valoare de 2.874,50 lei va fi achitată cu prioritate având în vedere disp. art. 77 alin. (1), (2) și (4) din Legea 
nr. 85/2014, creditorul Retim Ecologic Service SA fiind furnizorul indispensabil de servicii de salubrizare, colectare și 
transportul deșeurilor menajere, deșeurilor similare reziduale și a celor similare reciclabile. 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a raportului lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 
procedura de faliment a debitorului AGN Business Center SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 


