
Tabel definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Nr.: 2842 Data emiterii: 04.08.2021 

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. 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 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. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a dispozițiilor Sentinței civile nr. 
716/2021 din data de 01.07.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019/a2 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă 
comunică: Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului AGN Business Center SRL. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Tabel definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului AGN Business Center SRL 

Grupa 1, art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe garantate 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

Vista Bank 
(Romania) S.A. 

(fosta Marfin 
Bank (Romania) 

S.A.) 

sediul în București, 
Str. Emanoil 

Porumbaru nr. 90-92, 
etaj 3-6, Sector 1, 

înregistrată la 
O.R.C.T.B. sub nr. 

J40/4436/1998, Cod 
Unic de înregistrare și 

Cod de înregistrare 
TVA nr. RO 10556861 

24,550,672.89 
lei 

24,550,672.89 
lei 

100.00% 96.887% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma de 

5.175.199,54 euro + 43,80 lei, 
în categoria creanțelor 

garantate, în temeiul acordurilor 
de împrumut financiar garantate 

cu drept de ipotecă rang I-IV 
asupra bunului imobil 

proprietatea debitoarei, conform 
contractelor de ipotecă anexate 
declarației de creanță. Creanța a 
fost înscrisă conform disp. art. 

107 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014, la cursul valutar BNR 

din data de 25.09.2019 (data 
deschiderii procedurii generale 

a insolvenței) de 4,7439 
lei/EURO. 

 
Total Grupa 1 - Creanţe garantate  

24,550,672.89 
lei 

24,550,672.89 
lei 

100.00% 96.887% 
 

Grupa 2, art. 161 pct. (3) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe salariale 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 Cojocaru C. V.   1,907.00 lei 1,907.00 lei 6.45% 0.008% 

S-a procedat la admiterea la 
masa credală a creanței salariale 

conform înregistrărilor 
contabile. 

2 Cucolaș I.   2,402.00 lei 2,402.00 lei 8.13% 0.009% 

S-a procedat la admiterea la 
masa credală a creanței salariale 

conform înregistrărilor 
contabile. 

3 Emanoil R. E.   1,800.00 lei 1,800.00 lei 6.09% 0.007% 

S-a procedat la admiterea la 
masa credală a creanței salariale 

conform înregistrărilor 
contabile. 

4 Ghergely D.   1,853.00 lei 1,853.00 lei 6.27% 0.007% 

S-a procedat la admiterea la 
masa credală a creanței salariale 

conform înregistrărilor 
contabile. 

5 Novac M.   2,496.00 lei 2,496.00 lei 8.44% 0.010% 

S-a procedat la admiterea la 
masa credală a creanței salariale 

conform înregistrărilor 
contabile. 

6 Popa L. R.   4,027.00 lei 4,027.00 lei 13.62% 0.016% 

S-a procedat la admiterea la 
masa credală a creanței salariale 

conform înregistrărilor 
contabile. Creanța în valoare de 

315 lei reprezentând 
contravaloare bonuri de masă, a 

fost admisă conform 
dispozițiilor Sentinței civile nr. 

716/2021 din data de 
01.07.2021 pronunțată în 

dosarul nr. 4060/30/2019/a2 de 



Tribunalul Timiș, Secția II-a 
Civilă. 

7 Vlas R.   321.00 lei 321.00 lei 1.09% 0.001% 

S-a procedat la admiterea la 
masa credală a creanței salariale 

conform înregistrărilor 
contabile. 

8 Atudoroaie Gh.   14,751.00 lei 14,751.00 lei 49.91% 0.058% 

S-a procedat la admiterea la 
masa credală a creanței salariale 

conform înregistrărilor 
contabile. 

Total Grupa 2 - Creanțe salariale 29,557.00 lei 29,557.00 lei 100.00% 0.117% 

        
Grupa 3, art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe bugetare  

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 

Publice Timiș 

Timișoara, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 

9B, jud. Timiș 
14,665.00 lei 14,665.00 lei 2.19% 0.058% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 

14.665,00 lei reprezentând 
creanțe bugetare (TVA, CAS 

asigurați, CASS asigurați) 
neachitate la data deschiderii 

procedurii de insolvență. 

2 
Direcția Fiscală 
a Municipiului 

Timișoara 

Timișoara, B-dul 
Mihai Eminescu, nr. 
2B, CIF 21666630 

656,247.00 lei 656,247.00 lei 97.81% 2.590% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 

656.247,00 lei, reprezentând 
creanțe bugetare (impozit pe 
clădire și teren) neachitate la 
data deschiderii procedurii de 

insolvență (s-au anexat deciziile 
de impunere aferente sumelor 

solicitate). 
Total Grupa 3 - Creanțe bugetare 670,912.00 lei 670,912.00 lei 100.00% 2.648% 

Grupa 4, art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe chirografare  

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

Activ Property 
Services SRL, 

CUI 
RO19738131, 

J40/20624/2006 

Sediul social în 
București, str. General 
Atanasie Demostene, 
nr. 35A, Sector 5 și 

având punct de lucru 
în București, str. 

Doctor Carol Davila, 
nr. 34, etaj 4, ap. 15, 

Sector 5 

14,809.66 lei 14,809.66 lei 16.77% 0.058% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 

14.809,66 lei reprezentând 
contravaloarea facturii fiscale 

APSW 19 nr. 
0000202/07.06.2019 pentru 
serviciile de intermediere 

închiriere spații prestate în 
cursul lunii iunie 2019 și 

neachitate de debitoare la data 
deschiderii procedurii de 

insolvență. 

2 
Agasi SRL, CUI 

RO1819748, 
J35/1648/1992 

Timișoara, Bdul 
Industriilor, nr. 5, jud. 

Timiș 
1,831.77 lei 1,831.77 lei 2.07% 0.007% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 
1.831,77 lei reprezentând 

contravaloarea facturii fiscale 
nr. 191793/13.09.2019 pentru 
serviciile de întreținere spațiu 
prestate în cursul lunii august 

2019 și neachitate de debitoare 
la data deschiderii procedurii de 

insolvență. 

3 

Oprea Pro Clean 
SRL-D, CUI 
38243848, 

J35/3811/2017 

Timișoara, str. Mareșal 
Constantin Prezan, nr. 
93, bl. 54, sc. E, ap. 2, 

jud. Timiș 

10,800.00 lei 10,800.00 lei 12.23% 0.043% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 

10.800,00 lei reprezentând 
contravaloarea facturilor fiscale 

nr. 81/26.08.2019 (aferentă 
lunii august 2019) și nr. 

88/23.09.2019 (aferentă lunii 
septembrie 2019). 

4 

Otis Lift SRL, 
CUI 

RO7782044, 
J40/7706/1995 

București, Intrarea 
Glucozei, nr. 37-39, 

etaj 2, Sector 2 
4,760.00 lei 3,570.00 lei 4.04% 0.014% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 
4.760,00 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale 
nr. 19012834/27.09.2019 și nr. 
19012835/27.09.2019 (aferente 

reviziilor efectuate celor 2 
ascensoare în data de 

05.09.2019). Având în vedere 
că valoarea contractuală a 

reviziilor era de 1.500 lei + 
TVA/ascensor, s-a procedat la 
respingerea sumei de 500 lei + 



TVA/ascensor solicitată 
nejustificat. Mai mult, la data 
de 23.10.2019, creditoarea a 
emis facturile de storno nr. 
19013863 și nr. 19014581, 

fiecare pentru suma de 500 lei + 
TVA, recunoscând astfel faptul 

că sumele inițial facturate și 
solicitate a fi admise la masa 

credală au fost eronat calculate. 

5 
PFA Brăilă 

Angela Alina 
CUI 27047048 

Timișoara, str. 
Pantelimon Halippa, 
bl. A11, ap. 12, jud. 

Timiș 

5,036.27 lei 5,036.27 lei 5.70% 0.020% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 
5.036,27 lei reprezentând 

contravaloarea facturii fiscale 
seria TM nr. 41/02.10.2019 
pentru serviciile contabile 

prestate în cadrul lunii 
septembrie 2019. 

6 

QMB Energ SA, 
CUI 

RO28371246, 
J35/905/2011 

Sediul procesual ales 
la Cabinet Individual 
de Avocat Covaci R. 
din Timișoara, str. 

Take Ionescu, nr. 25, 
etaj 1, ap. 4, jud. Timiș 

50,301.94 lei 50,301.94 lei 56.97% 0.199% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 
50.301,94 lei în categoria 

creanțelor garantate, 
reprezentând contravaloarea 

facturilor fiscale nr. 
18665/05.09.2019 (aferentă 

lunii august 2019) și nr. 
19123/05.10.2019 (aferentă 

lunii septembrie 2019). Având 
în vedere că în temeiul 

contractului existent între părți 
nu au fost instituite garanții, 

creanța solicitată a fost admisă 
în categoria creanțelor 

chirografare. 

7 Leahu V.   1,943.02 lei 1,943.02 lei 2.20% 0.008% 

S-a solicitat admiterea la masa 
credală cu suma totală de 
1.943,02 lei reprezentând 

contravaloarea facturii fiscale 
ATM 9322623/31.09.2019 

pentru serviciile de colectare 
deșeuri prestate în cursul lunii 
august 2019 și neachitate de 
debitoare la data deschiderii 
procedurii de insolvență. La 

data de 10.12.2019 a fost 
comunicat copia contractului de 
cesiune de creanță între Retim 
Ecologic Service SA în calitate 

de cedent și persoana fizică 
Leahu V. în calitate de cesionar 
în drepturi, împreună cu dovada 

achitării prețului cesiunii. 
Total Grupa 4 - Creanțe chirografare  89,482.66 lei 88,292.66 lei 100.00% 0.348% 

 

 
Total General 

25,340,624.55 
lei 

25,339,434.55 
lei  

100.000% 
 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


