
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 4193 Data emiterii: 19.10.2021 

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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
privind debitorul SC AGN Business Center SRL, în anexă, în număr de 14 (paisprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC AGN Business Center SRL 
Număr dosar 4060/30/2019; 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: AGN Business Center SRL 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 17.06.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul AGN Business Center SRL nr. 2248/24.06.2021 pentru 
termenul lunar din data de 25.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11301/28.06.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-
activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.06.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul AGN Business Center SRL nr. 2614/21.07.2021 pentru 
termenul lunar din data de 25.07.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12818/26.07.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-de-
activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.07.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul AGN Business Center SRL nr. 3107/24.08.2021 pentru 
termenul lunar din data de 25.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14160/27.08.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.08.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul AGN Business Center SRL nr. 3702/24.09.2021 pentru 
termenul lunar din data de 25.09.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15896/27.09.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Raport-de-activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.09.2021.pdf. 
2. Referitor la valorificarea proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, 
situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8 
Având în vedere faptul că, proprietatea imobiliară nu a fost valorificată la prețul de 100% din valoarea de piață, 
lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vederea valorificării proprietății 
imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare 
subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, la prețul de 5.386.500 EURO + TVA 
(reprezentând 95% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021). 
De la data întocmirii raportului de activitate pentru termenul de judecată din data de 17.06.2021, au fost organizate 
următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 15.06.2021, ora 11:00 (în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 22.06.2021, ora 11:00, respectiv în data de 
29.06.2021, ora 11:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 95% din valoarea de 
piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-imobiliara-
din-averea-AGN-Business-Center-SRL-la-pretul-de-95.pdf; http://consultant-insolventa.ro/wp-



content/uploads/2021/06/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-15.06.2021.pdf;  și 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8-2/;   
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 08.06.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1960/07.06.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.386.500 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
2117/15.06.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
2. Licitația publică organizată în data de 22.06.2021, ora 11:00 (în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 29.06.2021, ora 11:00), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 95% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-imobiliara-
din-averea-AGN-Business-Center-SRL-la-pretul-de-95.pdf; http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-22.06.2021.pdf;și 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8-2/;   
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 08.06.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 2118/15.06.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.386.500 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
2210/22.06.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Licitația publică organizată în data de 29.06.2021, ora 11:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 95% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-imobiliara-
din-averea-AGN-Business-Center-SRL-la-pretul-de-95.pdf; http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-29.06.2021.pdf; și 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8-2/;   
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 08.06.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 2211/22.06.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.386.500 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
2296/29.06.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere faptul că, proprietatea imobiliară nu a fost valorificată la prețul de pornire de 95% din valoarea de 
piață, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vederea valorificării proprietății 
imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare 
subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA 
(reprezentând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021): 
1. Licitația publică organizată în data de 12.07.2021, ora 13:00 (în data de 12.07.2021, ora 13:00, iar în cazul în care 
proprietatea imobiliară nu va fi valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 19.07.2021, ora 
13:00, respectiv în data de 26.07.2021, ora 13:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare 
reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 



• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
12.07.2021-1.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 06.07.2021. 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 2378/05.07.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
2475/12.07.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
2. Licitația publică organizată în data de 12.07.2021, ora 13:00 (în data de 12.07.2021, ora 13:00, iar în cazul în care 
proprietatea imobiliară nu va fi valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 19.07.2021, ora 
13:00, respectiv în data de 26.07.2021, ora 13:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare 
reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
19.07.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 06.07.2021. 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 2476/12.07.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
2475/12.07.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Licitația publică organizată în data de 19.07.2021, ora 13:00 (în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 26.07.2021 ora 13:00), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
19.07.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 06.07.2021. 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 2476/12.07.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
2571/19.07.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 



4. Licitația publică organizată în data de 26.07.2021, ora 13:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
26.07.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 06.07.2021. 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 2572/19.07.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
2689/26.07.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Licitația publică organizată în data de 12.08.2021, ora 09:00 (în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 19.08.2021, ora 09:00, respectiv în data de 
26.08.2021, ora 09:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de 
piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
12.08.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 06.08.2021. 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 2825/03.08.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
2936/12.08.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
6. Licitația publică organizată în data de 19.08.2021, ora 09:00 (în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 26.08.2021, ora 09:00), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
19.08.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 06.08.2021. 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 2937/12.08.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 



S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
3033/19.08.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
7. Licitația publică organizată în data de 26.08.2021, ora 09:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
26.08.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 06.08.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 3034/19.08.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
3187/26.08.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
8. Licitația publică organizată în data de 06.09.2021, ora 09:00 (în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.09.2021, ora 09:00, respectiv în data de 
20.09.2021, ora 09:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de 
piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
06.09.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 31.08.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 3198/27.08.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
3297/06.09.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
9. Licitația publică organizată în data de 13.09.2021, ora 09:00 (în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 20.09.2021, ora 09:00), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
13.09.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 31.08.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 3298/06.09.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 



Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
3406/13.09.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
10. Licitația publică organizată în data de 20.09.2021, ora 09:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
20.09.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 31.08.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 3407/13.09.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
3590/20.09.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
11. Licitația publică organizată în data de 28.09.2021 ora 10:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 05.10.2021 ora 10:00, respectiv în data de 
12.10.2021 ora 10:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de 
piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
28.09.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 22.09.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 3610/20.09.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
3733/28.09.2021.  
12. Licitația publică organizată în data de 05.10.2021 ora 10:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 12.10.2021 ora 10:00), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
05.10.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 22.09.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 3734/28.09.2021.  



Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
3881/05.10.2021.  
13. Licitația publică organizată în data de 12.10.2021 ora 10:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
12.10.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 22.09.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 3882/05.10.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
4044/12.10.2021.  
14. Licitația publică organizată în data de 25.10.2021 ora 10:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 01.11.2021 ora 10:00, respectiv în data de 
08.11.2021 ora 10:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de 
piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
25.10.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 18.10.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 4119/14.10.2021.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu s-a înscris niciun ofertant în vederea participării la ședința de 
licitație publică din data de 25.10.2021. 
3. Referitor la dosarul nr. 4060/30/2019/a18 
Dosarul nr. 4060/30/2019/a18 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având ca obiect anularea 
transferului patrimonial constând în transmiterea creanțelor în valoare totală de 137.436,78 lei de la SC AGN Business 
Center SRL la pârâta de rang 2 Angemin SRL și implicit anularea Contractului de cesiune de creanță din data de 
08.08.2019: 
Prin Sentința civilă nr. 454/2021 din data de 22.04.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 4060/30/2019/a18, a fost admisă actiunea formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei falite S.C. AGN Business Center S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii S.C. AGN 
Business Center S.R.L. prin administrator special Atudoroaie N. și Angemin S.R.L., având ca obiect acţiune în anulare 
acte Frauduloase. Dispune anularea contractului de cesiune de creanţă din data de 08.08.2019 încheiat între debitoarea 
SC AGN Business Center SRL şi terţul dobânditor SC Angemin SRL cu privire la cesionarea creanţei de 137.436,78 lei 
pentru suma de 4.730,70 lei şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, respectiv revenirea în proprietatea SC AGN 
Business Center SRL a creanţei în sumă de 137.436,78 lei şi înscrierea creditoarei SC Angemin SRL în tabelul de 
creanţă al debitoarei cu creanţa de 4.730,70 lei. 
Împotriva Sentinței civile nr. 454/2021 din data de 22.04.2021 a fost formulat apel de către pârâtul Atudoroiae N., 
respectiv de către pârâta SC Angemin SRL. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la Apelul formulat de pârâta Angemin SRL și apelul formulat de pârâta 
AGN Business Center SRL prin administrator special Atudoroaie N., prin intermediul căruia a solicitat Onoratei 
Instanțe ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună: 



- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării apelului formulat de pârâta Angemin SRL și a apelului 
formulat de pârâta AGN Business Center SRL prin administrator special Atudoroaie N., solicitând anularea acestora ca 
netimbrate; 
- Pe fond: solicităm respectuos  
• Respingerea apelului formulat de pârâta Angemin SRL și a apelului formulat de pârâta AGN Business Center SRL 
prin administrator special Atudoroaie N., ca fiind neîntemeiate,  
• Menținerea în integralitate a Sentinței civile nr. 454/2021 din data de 22.04.2201 pronunțată de Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4060/30/2019/a18. 
Prin Decizia civilă nr. 507/2021 din data de 05.10.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
4060/30/2019/a18 s-a dispus: „Respinge apelurile declarate de pârâtele Societatea AGN Business Center SRL prin 
administrator special Atudoroaie N. şi Societatea Angemin SRL, în contradictoriu cu reclamantul Consultant Insolvenţă 
SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea AGN Business Center SRL, împotriva sentinţei civile 
nr. 454/22.04.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 4060/30/2019/a18, având ca obiect acţiune în anulare 
acte frauduloase. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă”. 
4. Referitor la disp. art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
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 a admis 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. Business Center 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. 
Măsura lichidatorului judiciar cu privire la cererea de plată formulată de Retim Ecologic Service SA a fost prezentată în 
cadrul Raportului de analiză a cererii de plată formulată de Retim Ecologic Service SA, nr. 2818/03.08.2021, acesta 
fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13653/16.08.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Raport-de-analiza-a-cererii-de-plata-formulata-de-Retim-
Ecologic-Service-SA.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat către creditorul Retim Ecologic Service SA (prin e-mail cu confirmare de primire) 
Adresa nr. 2820/03.08.2021 privind admiterea parțială a cererii de plată. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că, împotriva măsurii lichidatorului judiciar prezentate în cadrul Raportului de analiză a cererii de 
plată formulată de Retim Ecologic Service SA, nr. 2818/03.08.2021, publicat în BPI nr. 13653/16.08.2021, nu au fost 
formulate contestații conform disp. art. 59 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar a procedat la achitarea creanței în valoare de 2.874,50 lei reprezentând contravaloarea facturii 
fiscale nr. TM 9493324 emisă în data de 30.09.2019, scadentă la data de 15.10.2019, conform ordin de plată nr. 
486/11.08.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
4. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
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, lichidatorul judiciar a întocmit 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 2842/04.08.2021, 
acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14129/26.08.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-
debitorului-AGN-Business-Center-SRL.pdf.  
Menționăm faptul că, 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. 
5. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 3199/27.08.2021, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14268/31.08.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Tabel-definitiv-consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-
debitorului-AGN-Business-Center-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara nr. IF2021-018460/20.04.2021, 
respectiv a înscris creanța în valoare de 648,530.00 lei în tabelul suplimentar de creanțe, cu ordinea de prioritate 
prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară, reprezentând impozite pe clădiri și teren, 
respectiv taxă teren datorate la bugetul local și a înscris creanța în valoare de 2.764,60 lei reprezentând concesiuni teren 
de către persoane juridice, sub condiția comunicării de către creditorul Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a 
tuturor documentelor justificative în baza cărora a fost stabilită această creanță. 
Urmare comunicării de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a facturii fiscale seria FCT-TIM nr. 37150 
emisă în data de 15.06.2021 și scadentă în data de 30.09.2021, în valoare de 2.764,60 lei, reprezentând concesiuni teren 
datorate de societatea debitoare AGN Business Center SRL pentru perioada 01.07.2021-01.01.2022, în baza 
contractului nr. 2/26.09.2007, vă comunicăm faptul că, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a proceda la 
înscrierea creanței în valoare de 2.764,60 lei în tabelul suplimentar de creanțe, respectiv tabelul definitiv consolidat de 
creanțe, aceasta fiind născută ulterior intrării în faliment a debitorului. 
Menționăm faptul că, plata creanței în valoare de 2.764,60 lei va fi efectuată conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea 
nr. 85/2014, respectiv pe măsura existenței disponibilităților bănești și în concordonanță cu celelalte plăți ale creanțelor 
curente. 
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 3201/27.08.2021 către creditorul Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara cu privire la imposibilitatea de a proceda la înscrierea creanței în valoare de 2.764,60 lei în tabelul 
suplimentar de creanțe, respectiv tabelul definitiv consolidat de creanțe, aceasta fiind născută ulterior intrării în faliment 
a debitorului. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
6. Referitor la situația încasărilor și plăților efectuate în procedura de faliment 
În perioada 01.09.2021 – 21.09.2021, au fost efectuate următoarele încasări și plăți: 

Cont  
corespondent 

Nr.  
document 

Data  
document 

Tip Incasare Plata 
Explicatii Partener Nr 

  Nume inregistrare 



5311.BC CH 335 
9/1/2021 

RC 1053.52 0 
PF Miron cv 
f.23476/05.08.2021 PF Miron 9196 

5121.TRZ EXTRZ09 9/1/2021 EXT 0.28 0.00 dobinda Trez-08.2021 Trezoreria Timisoara 9273 

4111.GRP OP 9/6/2021 EXT 7,573.85 0.00 
CV F 02360 - GRANIT 
PARTS  

Granit Parts & CO. 
Societate În 
Comandită 

9244 

627.MF COM 9/6/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9244 

4111.ESG  OP 9/6/2021 EXT 23,756.28 0.00 
CV F 2346 - ESG 
MOBILITY  

 ESG Mobility 
Romania S.R.L. 

9245 

627.MF COM 9/6/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9245 

4111.ECA OP 9/6/2021 EXT 10,289.63 0.00 CV F 02359/01.09.2021  
 Easy Credit 4 All 
IFN SA 

9246 

627.MF COM 9/6/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9246 

4111.INFC OP 9/7/2021 EXT 13,627.57 0.00 
CV F 02358 - Infosys 
Consulting  

 Infosys Consulting 
SRL 

9247 

627.MF COM 9/7/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9247 

473.CAM OP 502 9/8/2021 EXT 0.00 241.00 CAM 08.2021 buget de stat 9232 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9232 

473.BASS OP 503 9/8/2021 EXT 0.00 4,515.00 BASFS 08.2021 
bugetul asigurarilor 
sociale 

9233 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9233 

421 OP 504 9/8/2021 EXT 0.00 1,994.00 
Diferenta salariu 08.2021  
Novac M. 

  9234 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9234 

421 OP 505 9/8/2021 EXT 0.00 3,011.00 
Diferenta Salariu 08.2021  
Popa L. 

  9235 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9235 

401.BAA OP 506 9/8/2021 EXT 0.00 3,820.00 
PFA Braila 
f*20/01.09.2021 - Brăilă 
A. A. Expert Contabil 

Brăilă A. A. 
 Expert contabil 

9236 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9236 

401.SOD OP 507 9/8/2021 EXT 0.00 683.80 

Sodexo Pass 
fp*4426487/01.09.2021 - 
SODEXO PASS 
ROMANIA SRL 

Sodexo Pass Romania 
SRL 

9237 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9237 

401.HHD OP 508 9/8/2021 EXT 0.00 586.50 
HHDinamic Prest 
F.1573/25.08.2021  

H.H. Dinamic Prest 
S.R.L. 

9238 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9238 

401.CISPRL OP 509 9/8/2021 EXT 0.00 1,547.00 
Consultant in indsolventa 
 f*77/01.09.2021 

Consultant Insolventa 
SPRL 

9240 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9240 

401.ORR OP 510 9/8/2021   0.00 757.27 
Orange 
f*027147415/23.08.2021 

 Orange Romania SA 9241 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9241 

401.OLM OP 511 9/8/2021 EXT 0.00 358.28 
Olimpique Media 
f.26861/06.08.2021  
si 27155/31.08.2021 

Olimpiq Media SRL 9242 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9242 

613.EURO OP 512 9/8/2021 EXT 0.00 4,441.05 

Asig Eurolife Asig NR. 
085000000727* 
 Rata 3 [ 900€  -4,9345 
lei] ** polita asigurare  

Eurolife Asigurari 9243 

627.MF OP 512 9/8/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9243 

4111.SIM OP 9/8/2021 EXT 3,277.58 0.00 
FCT.02348 - SIEMENS 
SRL 

 Siemens SRL 9248 

627.MF COM 9/8/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9248 

4111.SIM OP 9/15/2021 EXT 12,278.35 0.00 
FCT.02361 - SIEMENS 
SRL 

 Siemens SRL 9249 

627.MF COM 9/15/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9249 

425 OP 513 9/20/2021 EXT 0.00 500.00 
Avans salariu 09.2021 
Novac M. 

  9253 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9253 

425 OP 514 9/20/2021 EXT 0.00 700.00 
Avans salariu 09.2021  
Popa L. 

  9254 



627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9254 

401.RET OP 515 9/20/2021 EXT 0.00 1,973.83 
Retim 
f*12216952/31.08.2021  

Retim Ecologic 
Service SA 

9255 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9255 

401.QMB OP 516 9/20/2021 EXT 0.00 28,039.83 
QMB Energ 
S.R.L.*f.2893/26.08.2021 
 si 30238/05.09.2021  

QMB Energ SRL 9256 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9256 

401.AQUA OP 517 9/20/2021 EXT 0.00 1,337.34 
Aquatim 
f*1013770583/09.09.2021  

Aquatim S.A. 9257 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9257 

401.BIC OP 518 9/20/2021 EXT 0.00 630.05 
Biconect 
f*2524/10.09.2021  

Biconect SRL 9258 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9258 

401.OPC OP 519 9/20/2021 EXT 0.00 5,400.00 
Oprea Pro 
f*374/01.09.2021  

Oprea Pro Clean 
SRL-D 

9259 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9259 

401.RDS OP 520 9/20/2021 EXT 0.00 158.92 
RDS cv factura 
57427235/07.09.2021  

RCS & RDS SA 9260 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   9260 

401.KSS OP 521 9/20/2021 EXT 0.00 15,396.41 
Kss Security 
f*654/31.08.2021  

KSS Security Team 
SRL 

9261 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9261 

401.AGA OP 522 9/20/2021 EXT 0.00 1,913.45 
Agasi 
f*211838/15.09.2021  

Agasi SRL 9262 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9262 

401.MTM OP 523 9/20/2021 EXT 0.00 2,764.60 
Municipiul Tm 
F*37150/15.06.2021  

 Municipiul Timisoara 9263 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9263 

473.TVA OP 524 9/20/2021 EXT 0.00 6,131.00 TVA august 2021 buget de stat 9264 

627.MF COM 9/20/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   9264 

4111.ECA OP 9/21/2021 EXT 2,233.49 0.00 CV F 02368/20.09.2021 - 
Easy Credit 4 All IFN 
SA 

9250 

627.MF COM 9/21/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9250 

4111.SCH OP 9/21/2021 EXT 8,160.33 0.00 
F 02368/20.093.2021 - 
Schoenhofer Immobilien 
S.R.L. 

Schoenhofer 
Immobilien S.R.L. 

9251 

627.MF OP 9/21/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   9251 

Total Sume 82,250.88 87,245.55 x x x 

7. Referitor la prelungirea contractelor de închiriere a bunului imobil din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
AGN Business Center SRL în data de 10.08.2021, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea încheierii contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cu 
persoana juridică Insyte Engineering Services SRL, la o chirie contractuală lunară de 10 euro/mp suprafață închiriată, 
suprafața totală închiriată de 141,94 mp, chiria totală de 1.419,40 euro/lună; și de închiriere a unui (1) loc de parcare, la 
o chirie contractuală lunară de 30 euro/loc de parcare, pe o perioada de 1 an. 
(2). Aprobarea cheltuielilor de renovare în valoare de 5.500 lei + TVA (cheltuieli estimate), a spațiului în suprafață de 
141,94 mp, aferent proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată 
în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș. 
(3). Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu 
persoana juridică Condesign SRL, la o chirie contractuală lunară de 10,50 euro/mp suprafață închiriată, suprafața totală 
închiriată de 80,78 mp, chiria totală de 848,19 euro/lună; și de închiriere a trei (3) locuri de parcare, la o chirie 
contractuală lunară de 25 euro/loc de parcare, chiria totală de 25 euro/lună, pe o perioada de 1 an. 
(4). Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu 
persoana juridică Siemens SRL, la o chirie contractuală lunară de 12,50 euro/mp suprafață închiriată, suprafață totală 
închiriată de 153,10 mp, chiria totală de 1.913,75 euro/lună; și de închiriere a trei (3) locuri de parcare, la o chirie 
contractuală lunară de 30 euro/loc de parcare, chiria totală de 150 euro/lună, pe o perioada de 1 an. 
(5). Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu 



persoana juridică Schenker Logistics Romania SA, la o chirie contractuală lunară de 9,00 euro/mp suprafață închiriată, 
suprafață totală închiriată de 133,63 mp, chiria totală de 1.202,67 euro/lună, pe o perioada de 1 an”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 10.08.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 17.08.2021, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 2920/10.08.2021, având în vedere faptul că, Convocatorul Adunării Generale a 
Creditorilor SC AGN Business Center SRL din data de 10.08.2021, ora 10:00 a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență în data de 09.08.2021, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
președintele de ședință a anulat convocarea ședinței Adunării Generale a Creditorilor SC AGN Business Center SRL 
din data de 10.08.2021, ora 10:00. 
Procesul-verbal nr. 2920/10.08.2021 al Adunării Generale a Creditorilor SC AGN Business Center SRL din data de 
10.08.2021, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13882/20.08.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-10.08.2021-ora-10.00.pdf. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 17.08.2021, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 17.08.2021, ora 
10:00 a fost publicat în BPI nr. 13397/09.08.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-
10.08.2021-si-17.08.2021-ora-10.00.pdf - extras BPI anexat procesului-verbal nr. 2969/17.08.2021 depus la dosarul 
cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 2969/17.08.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC AGN Business 
Center SRL din data de 17.08.2021, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat încheierea 
contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cu persoana juridică Insyte 
Engineering Services SRL, la o chirie contractuală lunară de 10 euro/mp suprafață închiriată, suprafața totală închiriată 
de 141,94 mp, chiria totală de 1.419,40 euro/lună; și de închiriere a unui (1) loc de parcare, la o chirie contractuală 
lunară de 30 euro/loc de parcare, pe o perioada de 1 an. 
2. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat cheltuielile de 
renovare în valoare de 5.500 lei + TVA (cheltuieli estimate), a spațiului în suprafață de 141,94 mp, aferent proprietății 
imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș. 
3. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat prelungirea 
contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu persoana juridică 
Condesign SRL, la o chirie contractuală lunară de 10,50 euro/mp suprafață închiriată, suprafața totală închiriată de 
80,78 mp, chiria totală de 848,19 euro/lună; și de închiriere a trei (3) locuri de parcare, la o chirie contractuală lunară de 
25 euro/loc de parcare, chiria totală de 25 euro/lună, pe o perioada de 1 an. 
4. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat prelungirea 
contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu persoana juridică 
Siemens SRL, la o chirie contractuală lunară de 12,50 euro/mp suprafață închiriată, suprafață totală închiriată de 153,10 
mp, chiria totală de 1.913,75 euro/lună; și de închiriere a trei (3) locuri de parcare, la o chirie contractuală lunară de 30 
euro/loc de parcare, chiria totală de 150 euro/lună, pe o perioada de 1 an. 
5. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat prelungirea 
contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu persoana juridică 



Schenker Logistics Romania SA, la o chirie contractuală lunară de 9,00 euro/mp suprafață închiriată, suprafață totală 
închiriată de 133,63 mp, chiria totală de 1.202,67 euro/lună, pe o perioada de 1 an. 
Procesul-verbal nr. 2969/17.08.2021 al Adunării Generale a Creditorilor SC AGN Business Center SRL din data de 
17.08.2021, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13875/20.08.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-17.08.2021-ora-10.00.pdf. 
8. Referitor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.10.2021 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
AGN Business Center SRL în data de 19.10.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 57/02.12.2020, încheiat cu Cognizant Mobility Romania SRL 
(fosta ESG Mobility Romania SRL) în calitate de locatar, privind închirierea spațiului aferent proprietății imobiliare 
aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL - Timisoara, Calea Aradului nr. 8, AGN Business 
Center, spațiul 4A, etaj 4, cu o perioadă de un an, respectiv începând cu data de 01.01.2022 și până la data de 
31.12.2022, în aceleași condiții ca și cele în care spațiul este închiriat în prezent, conform prevederilor contractului de 
închiriere nr. 57/02.12.2020, având în vederea notificarea nr. 0123/01.10.2021 înregistrată la biroul lichidatorului 
judiciar. 
(2). Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la contractul de furnizare gaze naturale nr. 
1003161815/2020.10/008903/0 din data de 01.11.2020, încheiat cu E.ON Energie România S.A., cu data intrării în 
vigoare a prezentului Act adițional din 01.11.2021, prin modificarea Punctului 3 din Anexa la Condiţiile specifice de 
furnizare; Articolului 10.1. din Condiţii specifice pentru furnizarea gazelor naturale; Articolului 6. Condiţii de facturare 
a cantităţii de gaze naturale; Articolului 7. Termene de plată și Articolului 8. Dobânzi penalizatoare şi daune-interese, 
conform Actului adițional nr. 3 înregistrat la biroul lichidatorului judiciar”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 19.10.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 26.10.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 19.10.2021, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 17123/13.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-
Center-SRL-in-19.10.2021-si-26.10.2021-ora-09.00.pdf - extras BPI anexat procesului-verbal nr. 4184/19.10.2021 
depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 4184/19.10.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC AGN Business 
Center SRL din data de 19.10.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 91,668% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 3199/27.08.2021 publicat în BPI nr. 
14268/31.08.2021 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat prelungirea contractului de închiriere nr. 57/02.12.2020, încheiat cu 
Cognizant Mobility Romania SRL (fosta ESG Mobility Romania SRL) în calitate de locatar, privind închirierea 
spațiului aferent proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL - Timisoara, 
Calea Aradului nr. 8, AGN Business Center, spațiul 4A, etaj 4, cu o perioadă de un an, respectiv începând cu data de 
01.01.2022 și până la data de 31.12.2022, în aceleași condiții ca și cele în care spațiul este închiriat în prezent, conform 
prevederilor contractului de închiriere nr. 57/02.12.2020, având în vederea notificarea nr. 0123/01.10.2021 înregistrată 
la biroul lichidatorului judiciar. 
2. Cu o majoritate de 91,668% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 3199/27.08.2021 publicat în BPI nr. 
14268/31.08.2021 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat încheierea Actului adițional nr. 3 la contractul de furnizare gaze 
naturale nr. 1003161815/2020.10/008903/0 din data de 01.11.2020, încheiat cu E.ON Energie România S.A., cu data 
intrării în vigoare a prezentului Act adițional din 01.11.2021, prin modificarea Punctului 3 din Anexa la Condiţiile 
specifice de furnizare; Articolului 10.1. din Condiţii specifice pentru furnizarea gazelor naturale; Articolului 6. Condiţii 
de facturare a cantităţii de gaze naturale; Articolului 7. Termene de plată și Articolului 8. Dobânzi penalizatoare şi 
daune-interese, conform Actului adițional nr. 3 înregistrat la biroul lichidatorului judiciar. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.10.2021, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor 
ale căror creanţe însumate reprezintă 91,668% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv 
consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 3199/27.08.2021 publicat 
în BPI nr. 14268/31.08.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
26.10.2021, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 4184/19.10.2021al Adunării Generale a Creditorilor SC AGN Business Center SRL din data de 
19.10.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-19.10.2021-ora-09.00.pdf. 
9. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 161,12 lei, din care suma 
de 90,80 lei a fost recuperată până la data prezentului raport de activitate: 



Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului Data document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 
C. N. Poșta Română 

S.A. DIV00003463 07.04.2021 14.00 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către 

administratorul special și debitor 

2 
C. N. Poșta Română 

S.A. DIV00003944 21.04.2021 49.70 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către 

creditori 

3 
C. N. Poșta Română 

S.A. DIV00004185 27.04.2021 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către 

creditorul E.ON Energie SA 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/D0128649 

27.04.2021 20.00 lei Solicitare informații cu privire la debitor 

5 Storia.ro   15.04.2021 70.32 lei 

taxă publicare și promovare anunț de licitație publică pe 
site-ul storia.ro (12,00 EURO + TVA la cursul valutar din 

15.04.2021) 
Total sume avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 161,12 lei 

10. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Prin Sentința civilă nr. 1088/2020 a ședinței din Camera de Consiliu din data de 03.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 
4060/30/2019/a10 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, s-a dispus numirea în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC AGN Business Center SRL, pe practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, 
cu un onorariu fix de 1.300 lei lunar (exclusiv TVA) și un onorariu de succes de 1,75% (exclusiv TVA) din sumele 
recuperare, 1,5% (exclusiv TVA) din vânzarea bunurilor către terți și 0,5% (exclusiv TVA) în cazul adjudecării bunului 
imobil de către creditorul ipotecar în contul creanței. 
Retribuția administratorului judiciar pentru perioada 03.12.2020 – 25.03.2021 – 5.688,97 lei inclusiv TVA – achitată în 
integralitate. 
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.04.2021, consemnată în procesul-verbal nr. 
1156/08.04.2021 publicat în BPI nr. 6402/09.04.2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
constă din: un onorariu lunar de 1.300 lei/lună exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,75% exclusiv TVA din 
sumele recuperate în procedură, 1,5% exclusiv TVA din sumele obținute din vânzarea bunurilor către terți și 0,5% 
exclusiv TVA în cazul adjudecării în contul creanței de către creditorul ipotecar al bunurilor imobile ipotecate. 
Retribuția lichidatorului judiciar pentru perioada 26.03.2021 – 25.10.2021 – 10.829,00 lei inclusiv TVA – achitată în 
integralitate. 
11. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou 
termen de judecată în vederea valorificării proprietății imobiliare din averea debitorului, soluționării dosarelor asociate 
și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 


