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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 3932 Din data de 07.10.2021 

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 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, 
în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 14.10.2021, ora 09:00 
*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 

Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alexa Total Instal SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 14.10.2021 ora 09:00 și 
din data de 21.10.2021 ora 09:00 este: 
(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 continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(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. 
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. 
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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.  
Astfel, până la data prezentului raport, 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; 
• 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.  
- 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.  
- 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.  
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. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm Adunării Generale a Creditorilor 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. 
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):  (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 
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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.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 
29.09.2021 

• 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 
06.10.2021 
ora 13:00 10% 3908/06.10.2021  

- 0 2 la 10% - - 

2 
13.10.2021 
ora 13:00 10% - 

- - 1 la 10% - - 

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.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 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): (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 10% 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 
29.09.2021 

• 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 
06.10.2021 
ora 12:00 10% 3907/06.10.2021  

- - 2 la 10% - - 

2 
13.10.2021 
ora 12:00 10% - 

- - 1 la 10% - - 

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. 
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- 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 de vânzare al bunurilor, 
- Starea  tehnică uzată atât fizic, cât și moral al bunurilor mobile, 
solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și 
stocurilor din averea societății debitoare Alexa Total Instal SRL, conform Codului de procedură civilă. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm Adunării Generale a Creditorilor 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. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
Având în vedere aspectele anterior menționate, în ipoteza respingerii punctului 2 de pe ordinea de zi, solicităm Adunării 
Generale a Creditorilor aprobarea casării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și declasării stocurilor din averea 
societății debitoare Alexa Total Instal SRL. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


