
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 3306 Din data de 06.09.2021 

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 14.09.2021, ora 09:00, 
în anexă, în număr de 4 (patru) 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 14.09.2021, ora 09:00 
* În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 

14.09.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 21.09.2021, 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 14.09.2021 ora 09:00 și 
din data de 21.09.2021 ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 5, compus 
din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de 
teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață 
construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu 
comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. 
proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 
mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL, la prețul de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații 
publice, iar în ipoteza în care bunul imobil nu va fi valorificat la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și 
valorificării bunului imobil la prețul de 40% 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 bunului imobil Apartament nr. 5, compus 
din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de 
teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață 
construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, 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 bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC 
comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate 
personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote 
teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL, la prețul de 34.000 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății) - la preţul de pornire în licitaţie 
publică al bunului imobil reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
173.3/28.08.2020: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 
boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-
U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp 

A, jud. Arad,  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

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

Publicația de 
• pe site-ul 

lichidatorului 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 

insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
• la Primăria 
Municipiului 

• în ziarul 
Național din 

• la punctul de 
lucru al 
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vânzare a fost 
afișată: 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.lajumatate.ro; 

Timișoara; data de 
22.03.2021 

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. 

Partici
panți 

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 15:00 100% 1018/29.03.2021 

- - 3 la 100% - - 

2 
05.04.2021 
ora 15:00 

100% 
1103/05.04.2021 

- - 2 la 100% - - 

3 
12.04.2021 
ora 15:00 

100% 
1205/12.04.2021 

- - 1 la 100% - - 

Având în vedere faptul că, bunul imobil nu a fost valorificat la prețul de 100,00% din valoarea de piață, în conformitate 
cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu 
strigare, pentru valorificarea bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 
32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF 
nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în 
Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 28.900 
EURO la care se adaugă 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 bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 
32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, 
cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad,  

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 
15.04.2021 

• 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. 

Partici 
panți 

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 10:00 85% 1374/22.04.2021 

- - 3 la 85% - - 

2 
29.04.2021 
ora 10:00 

85% 
1449/29.04.2021 

- - 2 la 85% - - 

3 
06.05.2021 
ora 10:00 

85% 
1519/06.05.2021 

- - 1 la 85% - - 

Având în vedere faptul că, bunul imobil nu a fost valorificat 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 valorificarea bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota 
din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-
C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela 
Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 23.800 EURO la care 
se adaugă 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 bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 
boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 

Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648,  
situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad,  

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.  



3 
 

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

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 13:00 70% 1676/17.05.2021 

- - 3 la 70% - - 

2 
24.05.2021 
ora 13:00 

70% 
1800/24.05.2021 

- - 2 la 70% - - 

3 
31.05.2021 
ora 13:00 

70% 
Anulat 

- - 1 la 70% - - 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.06.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a 
procedat la reorganizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunului imobil Apartament 
nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 
15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, 
suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din 
averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 34.000 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data 
plății) - la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin 
Raportul de evaluare nr. 173.3/28.08.2020: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 
boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 

Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648,  
situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad,  

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 
24.06.2021 

• 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. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
01.07.2021 
ora 10:00 100% 2328/01.07.2021 

- - 2 la 100% - - 

2 
08.07.2021 
ora 10:00 

100% 
2437/08.07.2021  

- - 1 la 100% - - 

3 
15.07.2021 
ora 10:00 

100% 
2540/15.07.2021 

- - 0 la 100% - - 

Lichidatorul judiciar a procedat la reorganizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea 
bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 
29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, 
cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 
25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 28.900 EURO la care se adaugă 
TVA (la cursul BNR din data plății) - la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil reprezintând 85% din 
valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.3/28.08.2020: (dovezi depuse la dosarul cauzei și anexate 
prezentului raport) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 
boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 

Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648,  
situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad,  

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 
21.07.2021 

• 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. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 
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1 26.07.2021 
ora 10:00 85% 2686/26.07.2021 

- - 2 la 85% - - 

2 
02.08.2021 
ora 10:00 

85% 
2771/02.08.2021  

- - 1 la 85% - - 

3 
09.08.2021 
ora 10:00 

85% 
2907/09.08.2021 

- - 0 la 85% - - 

Lichidatorul judiciar a procedat la reorganizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea 
bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 
29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, 
cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 
25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 28.900 EURO la care se adaugă 
TVA (la cursul BNR din data plății) - la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil reprezintând 70% din 
valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.3/28.08.2020: 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 
boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 

Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648,  
situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad,  

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 
17.08.2021 

• 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. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
23.08.2021 
ora 12:00 70% 3094/23.08.2021 

- - 2 la 70% - - 

2 
30.08.2021 
ora 12:00 

70% 
3211/30.08.2021 

- - 1 la 70% - - 

3 
06.09.2021 
ora 12:00 

70% 
3302/06.09.2021 

- - 0 la 70% - - 

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 bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu 
comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. 
proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 
mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL, la prețul de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații 
publice, iar în ipoteza în care bunul imobil nu va fi valorificat la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și 
valorificării bunului imobil la prețul de 40% 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: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului imobil 
Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota 
de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, 
top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. 
Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care bunul imobil nu va fi valorificat la acest preț, 
aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului imobil la prețul de 40% 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.  


