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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 4190 Din data de 19.10.2021 

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 privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Alexa Total Instal SRL, în anexă, în număr de 17 (șaptesprezece) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Alexa Total Instal SRL 
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 
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 simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 2425/06.07.2021, 
pentru termenul lunar din data de 07.07.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12194/13.07.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-de-activitate-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-lunar-
07.07.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 2848/04.08.2021, 
pentru termenul lunar din data de 07.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13399/09.08.2021 
(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-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-lunar-
07.08.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 3319/07.09.2021, 
pentru termenul lunar din data de 07.09.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14744/08.09.2021 
(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-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-lunar-
07.09.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 3919/05.10.2021, 
pentru termenul lunar din data de 07.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16840/08.10.2021 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-
de-activitate-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-lunar-07.10.2021.pdf.   
2. Referitor la ședințele Adunării Generale a Creditorilor din data de 09.08.2021, 16.08.2021 și 25.08.2021 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL în 
data de 09.08.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor 
fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea 
continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații 
publice. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din 
averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
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(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului 
Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 
licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 
10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 09.08.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 16.08.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 09.08.2021, ora 09:00 a 
fost publicat în BPI nr. 13150/02.08.2021 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-in-data-de-09.08.2021-
si-16.08.2021-ora-09.00.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL 
din data de 09.08.2021, ora 09:00, nr. 2759/30.07.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
13163/03.08.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-
de-09.08.2021-si-16.08.2021.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 2899/09.08.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 24,09% din totalul creanțelor cu drept de 
vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 
1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 09.08.2021, ora 09:00 se află în imposibilitate de a 
adopta o decizie. 
Procesului-verbal nr. 2899/09.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL 
din data de 09.08.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13625/13.08.2021 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-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-din-data-de-09.08.2021-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 09.08.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 16.08.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 2956/16.08.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 24,09% din totalul creanțelor cu drept de 
vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 
1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 16.08.2021, ora 09:00 se află în imposibilitate de a 
adopta o decizie. 
Procesului-verbal nr. 2956/16.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL 
din data de 16.08.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13775/18.08.2021 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-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-din-data-de-16.08.2021-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL în 
data de 25.08.2021, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor 
fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea 
continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații 
publice. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din 
averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului 
Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 
licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 
10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice”. 
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În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 25.08.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 01.09.2021, la ora 10:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 25.08.2021, ora 10:00 
a fost publicat în BPI nr. 13887/20.08.2021 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-in-data-de-25.08.2021-
si-01.09.2021-ora-10.00.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL 
din data de 25.08.2021, ora 10:00, nr. 2979/17.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
13871/20.08.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-
de-25.08.2021-si-01.09.2021-ora-10.pdf. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 25.08.2021, ora 10:00 au 
comunicat voturi următorii creditori: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un procent total de 75,79% (13,93% - creanță 
garantată și 61,86% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020, a comunicat 
votul nr. nr. 312/2019/23.08.2021 prin e-mail în data de 24.08.201. 
2. BRD – Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Novăcescu L. – creditor ce 
deține un procent de 24,09% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020, a 
comunicat vot prin e-mail în data de 24.08.201. 
Conform Procesului-verbal nr. 2956/16.08.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal 
SRL din data de 25.08.2021, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de 
natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
2. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor 
fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, 
Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura 
mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin 
raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice. 
3. Cu o majoritate de 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de 
natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
4. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din 
averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 3 licitații publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din 
averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 3 licitații publice. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.08.2021, ora 10:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror 
creanţe însumate reprezintă 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.09.2021 
ora 10:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesului-verbal nr. 3122/25.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL 
din data de 25.08.2021, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14091/26.08.2021 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-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-din-data-de-25.08.2021-ora-10.00.pdf. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
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3. Referitor la valorificarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului 
Având în vedere faptul că, mijloacele fixe din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 70% din valoarea de 
piață, în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa 
Total Instal SRL în valoare totală de 13.827,60 lei + TVA (la prețul de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul 
de evaluare): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consult

ant-
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 
04.06.2021 

• 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. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament 

aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
11.06.2021 
ora 13:00 55% 2033/11.06.2021 

- - 2 la 55% - - 

2 
18.06.2021 
ora 13:00 55% 2174/18.06.2021 

- - 1 la 55% - - 

3 
25.06.2021 
ora 13:00 55% 2261/25.06.2021 

- - 0 la 55% - - 

Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 25.08.2021, 
lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea 
bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în valoare totală de 5.028,22 
lei + TVA (la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 20% 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 
07.09.2021 

• 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. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
13.09.2021 
ora 13:00 20% 3411/13.09.2021  

- 0 2 la 20% - - 

2 
20.09.2021 
ora 13:00 20% 3598/20.09.2021 

- 0 1 la 20% - - 

3 
27.09.2021 
ora 13:00 20% 3717/27.09.2021 

- 0 0 la 20% - - 

Având în vedere faptul că, bunurile mobile de natura mijloacelor fixe nu au fost valorificate la prețul de 20% din 
valoarea de piață, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, 
pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în valoare 
totală de 2.514,11 lei + TVA (la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe  
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consult

ant-
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 
29.09.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  
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Nr. 
crt.

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 
pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
06.10.2021 
ora 13:00 10% 3908/06.10.2021 

- 0 2 la 10% - - 

2 
13.10.2021 
ora 13:00 10% 4087/13.10.2021 

- 0 1 la 10% - - 

4. Referitor la valorificarea bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului 
Având în vedere faptul că, stocurile din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 70% din valoarea de piață, 
în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice 
deschise, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total 
Instal SRL în valoare totală de 214.800,52 lei + TVA (la prețul de 55% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 
la prețul de pornire de 55% 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 
07.06.2021 

• 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. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
14.06.2021 
ora 14:00 55% 2085/14.06.2021 

- - 2 la 55% - - 

2 
22.06.2021 
ora 14:00 55% 2218/22.06.2021 

- - 1 la 55% - - 

3 
28.06.2021 
ora 14:00 55% 2280/28.06.2021 

- - 0 la 55% - - 

Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 25.08.2021, 
lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea 
bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în valoare totală de 78.109,28 lei + 
TVA (la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor 
 din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consulta

nt-
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 
07.09.2021 

• 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. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
13.09.2021 
ora 12:00 20% 3410/13.09.2021 

- 0 2 la 20% - - 

2 
20.09.2021 
ora 12:00 20% 3597/20.09.2021 

- 0 1 la 20% - - 

3 
27.09.2021 
ora 12:00 20% 3716/27.09.2021 

- 0 0 la 20% - - 

Având în vedere faptul că, bunurile mobile de natura stocurilor nu au fost valorificate la prețul de 20% din valoarea de 
piață, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea 
bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în valoare totală de 39.054,64 lei + 
TVA (la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor 
 din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 

la prețul de pornire de 10% 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 
29.09.2021 

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. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 
06.10.2021 
ora 12:00 10% 3907/06.10.2021  

- - 2 la 10% - - 

2 
13.10.2021o

ra 12:00 10% 
4086/13.10.2021 

 
- 0 1 la 10% - - 

5. Referitor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.06.2021 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL în 
data de 16.06.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Avansarea de sume pentru transportul, depozitarea și paza stocurilor de marfă (utilizate în consultanță, asistență 
tehnică, proiectare, comercializare, montaj, service, pentru centrale termice cu gaz, GPL, motorina, lemn, pellet, 
brichete boilere, automatizări, pompe de căldură cu energie geotermală, sisteme solare pentru încălzire și apă caldă, 
ventiloconvectoare, sisteme de ventilație cu recuperarea căldurii, încălzire - răcire în pereți, răcire în tavan, instalații 
încălzire-răcire, instalații sanitare) reprezentând 1.375 de tipuri de stocuri, respectiv 30.491 bucăți și a mijloacelor fixe 
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, în vederea asigurării securității și conservării acestora. 
* În prezent, în averea debitorului Alexa Total Instal SRL nu există disponibilități bănești. 
** Stocurile de marfă și mijloacele fixe sunt depozitate în incinta bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, 
compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, 
cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în 
Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
(2). Aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă în vederea 
asigurării securității și conservării stocurilor de marfă și mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, 
conform ofertelor de servicii înregistrate la biroul lichidatorului judiciar. 
(3). Identificarea unor soluții în vederea asigurării securității și conservării stocurilor de marfă și mijloacelor fixe 
existente în patrimoniul debitorului Alexa Total Instal SRL, în ipoteza respingerii punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi. 
(4). Aprobarea reorganizării și desfășurării licitațiilor publice pentru bunul imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, 
compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, 
cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în 
Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, astfel: 
- Prima serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 100% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 
14 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia, iar următoarele licitaţii la un termen de 
cel puțin 5 zile fiecare, de la data publicării anunțului de licitație; 
- A doua serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 85% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 
- A treia serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 70% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, în 
conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice aprobat prin hotărârea 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.03.2021, ora 09:00. 
* Lichidatorul judiciar solicită reluarea, respectiv organizarea și desfășurarea licitațiilor publice conform celor trei serii 
de licitații publice: prima serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 100% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare; a doua serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 85% din 
valoarea de piață; a treia serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 70% din valoarea de piață, în 
vederea sporirii măsurilor de expunere pe piață a bunului imobil, respectiv a interesului potențialilor cumpărători. 
(5). Aprobarea reorganizării și desfășurării licitațiilor publice pentru bunul 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, astfel: 
- Prima serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 100% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 
14 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia, iar următoarele licitaţii la un termen de 
cel puțin 5 zile fiecare, de la data publicării anunțului de licitație; 
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- A doua serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 85% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 
- A treia serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 70% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, în 
conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice aprobat prin hotărârea 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.03.2021, ora 09:00. 
* Lichidatorul judiciar solicită reluarea, respectiv organizarea și desfășurarea licitațiilor publice conform celor trei serii 
de licitații publice: prima serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 100% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare; a doua serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 85% din 
valoarea de piață; a treia serie de 3 şedinţe de licitaţii publice, săptămânale, începând de la 70% din valoarea de piață, în 
vederea sporirii măsurilor de expunere pe piață a bunului imobil, respectiv a interesului potențialilor cumpărători”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 16.06.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 23.06.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00, a 
fost publicat în BPI nr. 10267/09.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-in-data-de-
16.06.2021-si-23.06.2021.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00 au 
comunicat voturi următorii creditori: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un procent total de 75,79% (13,93% - creanță 
garantată și 61,86% - creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020, a comunicat 
vot prin e-mail în data de 15.06.201. 
2. BRD – Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Novăcescu L. – creditor ce 
deține un procent de 24,09% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020, a 
comunicat vot prin e-mail în data de 15.06.201. 
Conform Procesului-verbal nr. 2128/16.06.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal 
SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor nu avansează sume pentru transportul, depozitarea și paza stocurilor de marfă (utilizate în 
consultanță, asistență tehnică, proiectare, comercializare, montaj, service, pentru centrale termice cu gaz, GPL, 
motorina, lemn, pellet, brichete boilere, automatizări, pompe de căldură cu energie geotermală, sisteme solare pentru 
încălzire și apă caldă, ventiloconvectoare, sisteme de ventilație cu recuperarea căldurii, încălzire - răcire în pereți, răcire 
în tavan, instalații încălzire-răcire, instalații sanitare) reprezentând 1.375 de tipuri de stocuri, respectiv 30.491 bucăți și a 
mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, în vederea asigurării securității și conservării acestora. 
2. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor solicită proprogarea propunerii de aprobare a încheierii contractului de prestări servicii de 
dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă în vederea asigurării securității și conservării stocurilor de marfă și 
mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, conform ofertelor de servicii înregistrate la biroul 
lichidatorului judiciar, pentru a se efectua o analiză comparativă cu serviciile de pază prin personal detașat în baza unei 
selecții în cadrul unui concurs de oferte. 
3. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor solicită proprogarea propunerii de identificare a unor soluții în vederea asigurării securității și 
conservării stocurilor de marfă și mijloacelor fixe existente în patrimoniul debitorului Alexa Total Instal SRL, pentru a 
se efectua o analiză comparativă cu serviciile de pază prin personal detașat în baza unei selecții în cadrul unui concurs 
de oferte. 
4. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor aprobă reorganizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru bunul imobil Apartament nr. 1 
situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru 
lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-
12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, 
astfel: 
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- Prima serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 100% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 
14 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia, iar următoarele licitaţii la un termen de 
cel puțin 5 zile fiecare, de la data publicării anunțului de licitație; 
- A doua serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 85% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 
- A treia serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 70% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, în 
conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice aprobat prin hotărârea 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.03.2021, ora 09:00. 
5. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor aprobă reorganizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru bunul 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, astfel: 
- Prima serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 100% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 
14 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia, iar următoarele licitaţii la un termen de 
cel puțin 5 zile fiecare, de la data publicării anunțului de licitație; 
- A doua serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 85% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 
- A treia serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 70% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, în 
conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice aprobat prin hotărârea 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.03.2021, ora 09:00. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.06.2021, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror 
creanţe însumate reprezintă 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.06.2021, 
ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 2128/16.06.2021 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.06.2021, ora 09:00, a fost depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 10909/18.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-
Alexa-Total-Instal-SRL-din-data-de-16.06.2021-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
6. Referitor la valorificarea bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară 
pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, 
înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, 
jud. Timiș, din averea debitorului 
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. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări 
pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 
12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL, la prețul de 133.000 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății) - la preţul de pornire în licitaţie 
publică al bunului imobil reprezintân 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
173.2/28.08.2020, întocmit în cauză: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, 
cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 

400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș,  
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.  
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Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participa
nți 

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 11:00 100% 2329/01.07.2021 

- - 2 la 100% - - 

2 
08.07.2021 
ora 11:00 

100% 
2438/08.07.2021 

- - 1 la 100% - - 

3 
15.07.2021 
ora 11:00 

100% 
2541/15.07.2021 

- - 0 la 100% - - 

Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea 
bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu 
WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-
C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 113.050 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății), reprezintând 
85% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.2/28.08.2020, întocmit în cauză: (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, 
cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 

400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș,  
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. 

Participa
nți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
26.07.2021 
ora 12:00 85% 2688/26.07.2021 

- - 2 la 85% - - 

2 
02.08.2021 
ora 12:00 

85% 
2773/02.08.2021 

- - 1 la 85% - - 

3 
09.08.2021 
ora 12:00 

85% 
2909/09.08.2021 

- - 0 la 85% - - 

Având în vedere că bunul imobil nu a fost valorificat la prețul de 85% din valoarea de piață, lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea ședințelor de licitații publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunului imobil Apartament 
nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări 
pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 
12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal 
SRL, la prețul de 93.100 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății), reprezintând 70% din valoarea de piață stabilită 
prin Raportul de evaluare nr. 173.2/28.08.2020, întocmit în cauză: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, 
cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 

400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș,  
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. 

Participa
nți 

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 13:00 70% 3095/23.08.2021 

- - 2 la 70% - - 

2 
30.08.2021 
ora 13:00 

70% 
3212/30.08.2021 

- - 1 la 70% - - 

3 06.09.2021o
ra 13:00 

70% 

3303/06.09.2021 

Art 
Polpro 
SRL 

110.789 
EURO 

0 la 70% - - 
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Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 3303/06.09.2021, pentru participarea la licitația publică din data de 
06.09.2021, ora 13:00, s-a înscris la licitaţie un singur ofertant - Persoana juridică Art Polpro SRL, cu sediul social în 
Municipiul Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 104, ap. 4+5 SAD, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/698/2016, atribuit în data de 09.03.2016, având cod unic de 
înregistrare RO 35776439, prin reprezentant legal Iftimie A., în calitate de administrator, care a formulat oferta de 
achiziție înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 3276/03.09.2021, pentru bunul imobil Apartament nr. 1, 
situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru 
lemne în pivniță, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 
15985), cu nr. top. 12530-12531/I, construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 
233,66 mp; aria utilă: 166,9mp, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, aflat în proprietatea 
societății debitoare Alexa Total Instal SRL, la prețul oferit de 93.100 EURO + TVA (prețul de pornire al prezentei 
licitații publice). 
Ofertantul Art Polpro SRL prin reprezentant legal Iftimie A., a achitat contravaloarea caietului de sarcini de 500,00 lei + 
TVA (595,00 lei inclusiv TVA) prin virarea contravalorii în contul unic de insolvenţă al SC Alexa Total Instal SRL 
(CUI 9041519) -  cod IBAN RO29 EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA, conform ordin 
de plată nr. 172 din data de 01.09.2021, respectiv a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul 
de pornire al bunului imobil inclusiv TVA, reprezentând 11.078,90 EURO, prin virarea sumei de 54.714,75 lei 
(11.079,00 EURO la cursul valutar de 4.9386 EURO din data de 02.09.2021) în contul unic de insolvenţă al SC Alexa 
Total Instal SRL (CUI 9041519) -  cod IBAN RO29 EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA, 
conform ordin de plată nr. 173 din data de 03.09.2021 şi a depus documentele prevăzute de Regulamentul de organizare 
și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunul imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, 
bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 
40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. 
Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL. 
Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 3303/06.09.2021, Bunul imobil Apartament nr. 1, situat spre stradă, 
compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, 
cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 
12530-12531/I, construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 
166,9mp, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa 
Total Instal SRL, a fost adjudecat de către persoana juridică Art Polpro SRL, la prețul de 93.100 EURO exclusiv TVA, 
respectiv 110.789 EURO inclusiv TVA. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Actului de adjudecare nr. 3777/30.09.2021, persoana juridică Art Polpro SRL a adjudecat bunul imobil 
Apartament nr. 1, situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, 
pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 
Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-12531/I, construcție în regim demisol + parter: aria construită: 
173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 166,9 mp, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. 
Timiș, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa Total Instal SRL, la prețul de 93.100 EURO exclusiv TVA, 
respectiv 110.789 EURO inclusiv TVA, achitat integral. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că, în incinta bunului imobil garantat - Apartament nr. 1 situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, 
jud. Timiș, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-12531/I, au fost 
identificate deșeuri, stocuri de marfă deteriorată, astfel că se impune eliberarea acestui spațiu pentru a putea fi pus la 
dispoziția cumpărătorului Art Polpro SRL. 
7. Referitor la 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 
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 
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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. 

Participanți 

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 + TVA (la cursul 
BNR din data plății), reprezintând 85% 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 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. 

Participa
nți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

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% - - 

Având în vedere că bunul imobil nu a fost valorificat la prețul de 85% din valoarea de piață, 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 23.800 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății), 
reprezintând 70% 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 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 
21.07.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
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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. 

Participa
nți 

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% - - 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 14.09.2021, ora 09:00, la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de 
zi: 
„(1). 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 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.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor în data de 14.09.2021, ora 09:00, a fost trimis spre publicare în BPI și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Dubla-
convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-14.09.2021-si-21.09.2021-ora-09.00.pdf. 
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, nr. 3306/06.09.2021, 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/2021/09/Raport-de-
activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-14.09.2021-si-21.09.2021.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 3453/14.09.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal 
SRL din data de 14.09.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,88% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021  
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de situația 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. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,881% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat continuarea 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. 
Procesul-verbal nr. 3453/14.09.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data 
de 14.09.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15077/14.09.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-din-data-de-14.09.2021-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
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În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 
14.09.2021, 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 18.700 
EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății) - la preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil 
reprezintând 55% 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 55% 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 

Arad; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
20.092021 

• 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. 

Participa
nți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 29.09.2021 
ora 11:00 55% 

3768/29.09.2021 
(dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 

- - - - - 

Conform Procesului-verbal nr. 3768/29.09.2021, bunul 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, aflat în proprietatea societății debitoare 
Alexa Total Instal SRL, a fost adjudecat de către persoana fizică Tau C., la prețul de 29.407,57  EURO + TVA, 
respectiv 34.995 EURO inclusiv TVA. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Actului de adjudecare nr. 3909/06.10.2021, adjudecatarul persoana fizică Tau C., a achitat integral prețul 
oferit de 29.610,68  EURO exclusiv TVA, respectiv 35.236,71 EURO inclusiv TVA, astfel: 
- a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul oferit, reprezentând  1.890,75 EURO, prin virarea 
sumei de 11.011,23 lei (2.225,70 EURO la cursul valutar de 4.9473 LEI/EURO din data de 17.09.2021) în contul unic 
de insolvenţă al Alexa Total Instal SRL -  cod IBAN RO29 EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank 
(România) SA, conform dovada plată din data de 17.09.2021 (referință tranzacție 210917S886009202); 
- a achitat diferența de preț de 33.011,01 EURO prin virarea sumei de 163.355,00 lei (33.011,01 EURO la cursul valutar 
de 4.9485 LEI/EURO din data de 05.10.2021) în contul unic de insolvenţă al Alexa Total Instal SRL -  cod IBAN RO29 
EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA, conform dovada plată din data de 05.10.2021 
(referință tranzacție 211005S890906368).  
8. Referitor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.10.2021 
Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 3303/06.09.2021 și Actului de adjudecare nr. 3777/30.09.2021, bunul 
imobil Apartament nr. 1, situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, 
antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-
U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-12531/I, construcție în regim demisol + parter: aria construită: 
173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 166,9mp, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. 
Timiș, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa Total Instal SRL, a fost adjudecat de către persoana juridică Art 
Polpro SRL, la prețul de 93.100 EURO exclusiv TVA, respectiv 110.789 EURO inclusiv TVA. 
Urmare inspecției efectuate de către reprezentantul lichidatorului judiciar împreună cu reprezentantul legal al 
adjudecatarului Art Polpro SRL, în incinta proprietății imobiliare au fost identificate spații ocupate de deșeuri, stocuri 
de mărfuri deteriorate, impunându-se în sarcina debitoarei Alexa Total Instal SRL obligația recondiționării spațiilor prin 
eliberarea de deșeuri și stocuri de marfă deteriorată, transportarea acestora din incinta proprietății imobiliare, pentru a 
putea fi pusă la dispoziția cumpărătorului Art Polpro SRL și finalizării transferului dreptului de proprietate asupra 
proprietății imobiliare. 
În acest sens, lichidatorul judiciar a organizat selecție de oferte de servicii de manipulare umană, transport și depozitare 
stocurilor identificate, în vederea asigurării conservării și recondiționării bunului imobil pentru a fi pus la dispoziția 
cumpărătorului, prin publicarea anunțului aferent în ziarul de largă Național din data de 04.10.2021. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Astfel, au fost înregistrate la biroul lichidatorului judiciar următoarele oferte de servicii: 
- Oferta formulată de Agrotransport Vinju Mare SRL cu privire la următoarele servicii: 
• servicii de manipulare – 2.450 lei + TVA; 
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• servicii de transport: 2 transporturi cu prelata standard, 40t, pentru ruta Timișoara – Drobeta Turnu Severin – 1.950 lei 
+ TVA (950 lei + TVA/transport) + 600 lei autorizație tonaj/greutate pentru intrarea pe strada Porumbescu, eliberată de 
Primăria Municipiului Timișoara; 
• servicii de depozitare – spațiu oferit de aprox. 90 mp – 330 EURO + TVA/lună. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Oferta formulată de G-TWS Logistics SRL cu privire la următoarele servicii: 
• servicii de manipulare – 3.000 lei + TVA (manipulare umană, încărcare-descărcare); 
• servicii de transport: camion cu prelata standard, 40t/2 transporturi – 2.500 lei + TVA (1.250 lei + TVA/transport) + 
600 lei autorizație tonaj/greutate pentru intrarea pe strada Porumbescu, eliberată de Primăria Municipiului Timișoara; 
• servicii de depozitare – spațiu oferit de aprox. 80 mp – 320 EURO + TVA/lună. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Oferta formulată de C&D Logistik Technologies SRL cu privire la următoarele servicii: 
• servicii de manipulare – 3.800 lei + TVA; 
• servicii de transport: camion cu prelata standard, 40t/2 transporturi – 3.200 lei + TVA (1.600 lei + TVA/transport) + 
1.000 lei autorizație tonaj/greutate pentru intrarea pe strada Porumbescu, eliberată de Primăria Municipiului Timișoara; 
• servicii de depozitare – spațiu oferit de aprox. 100 mp – 450 EURO + TVA/lună. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere ofertele depuse, lichidatorul judiciar a constatat faptul că, oferta cea mai mică din punct de vedere 
financiar este cea depusă de Agrotransport Vinju Mare SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL 
pentru data de 14.10.2021, 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 cheltuielilor cu conservarea proprietății imobiliare Apartament nr. 1, situat spre stradă, compus din 4 
camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, cote părți 
comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-
12531/I, construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 166,9 
mp, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa Total 
Instal SRL, recondiționarea spațiilor prin eliberarea de deșeuri și stocuri de marfă deteriorată, transportarea acestora din 
incinta proprietății imobiliare, pentru a putea fi pusă la dispoziția cumpărătorului Art Polpro SRL și finalizării 
transferului dreptului de proprietate asupra proprietății imobiliare. 
(2). Aprobarea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și stocurilor din averea societății debitoare 
Alexa Total Instal SRL, conform Codului de procedură civilă. 
(3). În ipoteza respingerii punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea casării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe 
și declasării stocurilor din averea societății debitoare Alexa Total Instal SRL. 
(1). Aprobarea cheltuielilor cu conservarea proprietății imobiliare Apartament nr. 1, situat spre stradă, compus din 4 
camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, cote părți 
comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-
12531/I, construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 166,9 
mp, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa Total 
Instal SRL, recondiționarea spațiilor prin eliberarea de deșeuri și stocuri de marfă deteriorată, transportarea acestora din 
incinta proprietății imobiliare, pentru a putea fi pusă la dispoziția cumpărătorului Art Polpro SRL și finalizării 
transferului dreptului de proprietate asupra proprietății imobiliare. 
(2). Aprobarea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și stocurilor din averea societății debitoare 
Alexa Total Instal SRL, conform Codului de procedură civilă. 
(3). În ipoteza respingerii punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea casării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe 
și declasării stocurilor din averea societății debitoare Alexa Total Instal SRL”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 14.10.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 21.10.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 14.10.2021, ora 09:00 
a fost publicat în BPI nr. 16840/08.10.2021 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-in-data-de-14.10.2021-
si-21.10.2021-ora-09.00.pdf. (extras BPI anexat procesului-verbal nr. 4114/14.10.2021 depus la dosarul cauzei) 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL 
din data de 14.10.2021, ora 09:00, nr. 3932/07.10.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
16898/11.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-AGC-Alexa-Total-Instal-SRL-din-data-de-
14.10.2021-si-21.10.2021-ora-09.0.pdf. (extras BPI anexat procesului-verbal nr. 4114/14.10.2021 depus la dosarul 
cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 4114/14.10.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal 
SRL din data de 14.10.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat cheltuielile cu conservarea proprietății imobiliare Apartament nr. 1, situat spre stradă, 
compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, 
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cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 
12530-12531/I, construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 
166,9 mp, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa 
Total Instal SRL, recondiționarea spațiilor prin eliberarea de deșeuri și stocuri de marfă deteriorată, transportarea 
acestora din incinta proprietății imobiliare, pentru a putea fi pusă la dispoziția cumpărătorului Art Polpro SRL și 
finalizării transferului dreptului de proprietate asupra proprietății imobiliare, care vor fi efectuate în baza ofertei cea mai 
mică din punct de vedere financiar – oferta de servicii formulată de Agrotransport Vinju Mare SRL. 
2. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat valorificarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și stocurilor din averea 
societății debitoare Alexa Total Instal SRL, conform Codului de procedură civilă, cu condiția îndeplinirii obligațiilor 
aferente de publicitate, prin ziare, mica publicitate, situri gratuite de internet, afișare la avizierul Primăriei Timișoara. 
3. Având în vederea aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi, președintele de ședință constată ca rămasă fără obiect 
discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea casării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și 
declasării stocurilor din averea societății debitoare Alexa Total Instal SRL. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.10.2021, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror 
creanţe însumate reprezintă 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 
217997/05.03.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.10.2021 
ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 4114/14.10.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 
14.10.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17382/18.10.2021 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-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-din-data-de-14.10.2021-ora-09.00.pdf.  
9. Referitor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021 
La biroul lichidatorului judiciar a fost înregistrată oferta de achiziție directă formulată de Art Polpro SRL (cu sediul 
social în Municipiul Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 104, ap. 4+5 SAD, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/698/2016, atribuit în data de 09.03.2016, având cod 
unic de înregistrare RO 35776439, prin reprezentant legal Iftimie A.), privind achiziția tuturor bunurilor de natura 
mijloacelor fixe și stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul oferit de 2.500 EURO + TVA, 
respectiv 2.975 EURO inclusiv TVA. 
Menționăm faptul că, prețul bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului la care acestea sunt 
expuse pe piață în vederea valorificării, este de 2.514,11 lei + TVA (reprezintâd 10% din valoarea de piață), respectiv 
prețul bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului la care acestea sunt expuse pe piață în vederea 
valorificării, este de 39.054,64 lei + TVA (reprezintâd 10% din valoarea de piață). 
Având în vedere următoarele aspecte: 
- Până în prezent, niciun potențial cumpărător nu a manifestat interes în vederea achiziționării bunurilor mobile de 
natura mijloacelor fixe și stocurilor, având în vedere prețul de pornire în licitație mai mare decât prețul de achiziție al 
bunurilor în stare nouă. 
- Costurile cu manipularea umană, transportul și depozitarea bunurilor natura mijloacelor fixe și stocurilor ar depăși 
prețul de vânzare al bunurilor: 
• costurile cu depozitarea pe o perioada de vânzare între 6 - 12 luni minim - calculat cu 10 luni (scenariu optimist) – de 
aprox. 4.720 EURO inclusiv TVA, care ar depăși prețul oferit de Art Polpro SRL; 
• costurile cu transportarea bunurilor mobile din incinta bunului imobil vândut - 2 transporturi cu prelata standard, 40t, 
pentru ruta Timișoara – Drobeta Turnu Severin – 1.950 lei + TVA (950 lei + TVA/transport) + 600 lei autorizație 
tonaj/greutate pentru intrarea pe strada Porumbescu, eliberată de Primăria Municipiului Timișoara; 
• costurile cu manipularea umană a bunurilor mobile în vederea încărcării în camioane și transportarea acestora - 2.450 
lei + TVA. 
Costurile au fost calculate în baza celei mai mici oferte de servicii  prezentată în cadrul ședinței Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 14.10.2021 - Oferta formulată de Agrotransport Vinju Mare SRL. 
- Starea  tehnică uzată atât fizic, cât și moral al bunurilor mobile, 
lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL în data de 
20.10.2021, 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 ofertei de achiziție directă formulată de Art Polpro SRL (cu sediul social în Municipiul Timișoara, str. 
Ciprian Porumbescu, nr. 104, ap. 4+5 SAD, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Timiș sub nr. J35/698/2016, atribuit în data de 09.03.2016, având cod unic de înregistrare RO 35776439, 
prin reprezentant legal Iftimie A.), înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 4088/13.10.2021, privind achiziția 
tuturor bunurilor de natura mijloacelor fixe și stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul oferit 
de 2.500 EURO + TVA”. 
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În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 20.10.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 27.10.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 20.10.2021, ora 09:00  a 
fost publicat în BPI nr. 17259/14.10.2021 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-in-data-de-20.10.2021-
si-27.10.2021-ora-09.00.pdf.  
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din 
data de 20.10.2021, ora 09:00, nr. 4091/13.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17272/14.10.2021 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-
de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-AGC-din-data-de-20.10.2021-si-27.10.2021-ora-09.00.pdf.  
10. Referitor la identificarea evidențelor și a registrelor contabile ale debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 3778/30.09.2021 către administratorul Spînu I., la adresa de domiciliu, 
prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care a solicitat: 
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate registrele contabile, evidența 
contabilă și toate documentele financiar-contabile  ale debitorului SC Alexa Total Instal SRL. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile a debitorului Alexa Total Instal SRL 
de urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
Având în vedere faptul că, administratorul statutar nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, a fost comunicată 
către acesta Somația nr. 3778/30.09.2021 către administratorul Spînu I., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, prin care lichidatorul judiciar a solicitat: 
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate registrele contabile, evidența 
contabilă și toate documentele financiar-contabile  ale debitorului SC Alexa Total Instal SRL. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii octombrie 2019 (înregistrată la dosarul cauzei), la data de 31.10.2019 
debitorul Alexa Total Instal SRL înregistrează următoarele: 
- creanțe-clienți – 542.303,61 lei; 
- numerar în casierie – 3.015,08 lei. 
Având în vedere faptul că, procedura simplificată a insolvenței s-a deschis prin Încheierea civilă nr. 1290 din data de 
07.11.2019, vă solicităm să procedați la virarea numerarului din casieria societății Alexa Total Instal SRL în valoare de 
3.015,08 lei în contul unic de insolvenţă al SC Alexa Total Instal SRL (CUI 9041519) -  cod IBAN RO29 EGNA 1010 
0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA. 
De asemenea, vă solicităm să ne comunicați toate documentele justificative (facturi fiscale, fișe contabile, contracte, 
etc.) privind creanțele societății Alexa Total Instal SRL în valoare de 542.303,61 lei, în vederea efecturării de către 
lichidatorului judiciar a tuturor demersurilor legale pentru recuperarea acestora. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile a debitorului alexa total instal srl de 
urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale.”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul dl. Spînu I. nu a predat lichidatorului judiciar 
arhiva contabilă a debitorului, nu a virat în contul unic al debitorului numerar existent în casieria debitorului la data de 
31.10.2021, respectiv nu a comunicat documentele justificative privind creanțele înregistrate, în vederea recuperării 
acestora. 
11. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 1.759,53 lei, nerecuperate până 
în prezent, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
25697 06.01.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
251194 04.02.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
360637 18.02.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

4 SC Olimpiq Media SRL PBL 24246 22.03.2021 293.62 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a 

imobilului din Timișoara în ziarul Național din data de 
22.03.2021 

5 SC Olimpiq Media SRL PBL 24785 15.04.2021 83.23 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

imobilului din Arad în ziarul Național din data de 
15.04.2021 

6 SC Olimpiq Media SRL PBL 24804 16.04.2021 137.68 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe și a imobilului din Timișoara în ziarul 

Național din data de 16.04.2021 
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7 SC Olimpiq Media SRL PBL 24870 20.04.2021 61.26 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 20.04.2021 

8 SC Olimpiq Media SRL PBL 25182 10.05.2021 219.67 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe, a imobilului din Arad și a imobilului din 
Timișoara în ziarul Național din data de 10.05.2021 

9 SC Olimpiq Media SRL PBL 25288 13.05.2021 61.26 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 13.05.2021 

10 SC Olimpiq Media SRL PBL 25597 27.05.2021 124.69 lei 
publicare anunț privind anularea licitațiilor publice din data 
de 31.05.2021 aferente imobilului din Arad și a imobilului 

din Timișoara în ziarul Național din data de 27.05.2021 

11 SC Olimpiq Media SRL PBL 25766 04.06.2021 58.48 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 04.06.2021 

12 SC Olimpiq Media SRL PBL 25800 07.06.2021 60.95 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 04.06.2021 

13 SC Olimpiq Media SRL PBL 25830 08.06.2021 47.03 lei 
publicare anunț privind selecție de oferte de servicii 

transport, pază, depozitare Național din data de 08.06.2021 

14 SC Olimpiq Media SRL PBL 26126 24.06.2021 163.67 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a 

imobilului din Timișoara în ziarul Național din data de 
24.06.2021 

15 SC Olimpiq Media SRL PBL 26189 28.06.2021 41.15 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 28.06.2021 

16 SC Olimpiq Media SRL PBL 26600 21.07.2021 166.15 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a 

imobilului din Timișoara în ziarul Național din data de 
21.07.2021 

17 SC Olimpiq Media SRL PBL 26986 17.08.2021 164.29 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

imobilului din Arad și a imobilului din Timișoara în ziarul 
Național din data de 17.08.2021 

18 
C. N. Poșta Română 

S.A. DIV00008761 01.10.2021 8.20 lei Comunicare somație către administratorul statutar Spînu I. 

19 
C. N. Poșta Română 

S.A. DIV00009083 12.10.2021 8.20 lei 
Comunicare somație către administratorul statutar Spînu I. 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 
simplificată de insolvență 

1,759.53 
lei 

12. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Onorariul lichidatorului judiciar datorat petru perioada 03.12.2020 – 03.10.2021 este în valoare totală de 2.380,00 lei 
inclusiv TVA, calculat astfel: 200 lei + TVA * 10 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
13. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, a stocurilor și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar 
prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


