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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 4287 Din data de 22.10.2021 

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 măsurile 
lichidatorului judiciar de expunere pe piață a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și stocurilor din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL, în vederea vânzării prin negociere directă urmată de supraofertare, în anexă, în 
număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind măsurile lichidatorului judiciar de expunere pe piață  

a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL,  

în vederea vânzării prin negociere directă urmată de supraofertare 
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 
• Referitor la hotărârea 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. (dovezi depuse 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 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 4220/20.10.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal 
SRL din data de 20.10.2021, 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 75,828% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat 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.), 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, cu condiția efectuării unei ședințe de supraofertare cu aducerea la cunoștință 
publica corespunzătoare a ședinței, a prețului de evaluare și a prețului oferit de ofertant. Adunarea Generală a 
Creditorilor a propus pasul de supraofertare de 10% din prețul oferit. Publicațiile licitațiilor să fie aduse la cunoștința 
publică corespunzător scopului maximizării prețului, respectiv prin publicare în ziar cotidian cu tiraj mare, mică 
publicitate, situri gratuite de anunțuri (olx.ro, lajumatate.ro, publitim, etc) și la avizierul primăriei municipiului 
reședință de județ, la sediul primăriei localității unde se află bunurile, indicând într-un mod cât mai transparent data 
licitației fiecărei ședințe, prețul de evaluare, prețul de începere a licitației (diminuat) cât și procedura sau actele privind 
desfășurarea procedurii de licitație, fără a se rezuma la aceste informații exclusiv. Adunarea Generală a Creditorilor a 
solicitat comunicarea demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar înainte de termenul de licitație. Adunarea 
Generală a Creditorilor a solicitat expres ca lichidatorul judiciar să dispună desfășurarea ședințelor în afara perioadei 
sărbătorilor, zilelor libere sau chiar date apropiate acestor evenimente pentru a se asigura lipsa impedimentelor la 
participare de către persoane interesate.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, 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 99,95% 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 27.10.2021 
ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 4220/20.10.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 
20.10.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cuazei, publicat în BPI nr. 17799/22.10.2021 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-20.10.2021-ora-09.00.pdf.  
• Referitor la demersurile efectuate de lichidatorul judiciar în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 20.10.2021 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, lichidatorul judiciar a efectuat 
următoarele măsuri în vederea expunerii pe piață și valorificării prin negociere directă urmată de supraofertare bunurilor 
mobile de natura mijloacelor fixe și a stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL: 
Lichidatorul judiciar a întocmit Anunțul de vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare a bunurilor mobile 
din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, din cuprinsul căruia se reține: 
„Alexa Total Instal SRL […] prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL [...] anunță vânzarea prin negociere 
directă urmată de supraofertare, conform disp. Legii nr. 85/2014 și a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 20.10.2021, a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și stocurilor la prețul de pornire de 2.500 EURO exclusiv 
TVA, respectiv 2.975 EURO inclusiv TVA (la cursul BNR din data plății). 
Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei TVA de 19%. 
Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 2.500 EURO + TVA, respectiv 2.975 EURO inclusiv TVA 
(conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, ora 09:00, consemnată în procesul-verbal 
nr. 4220/20.10.2021). 
Ședinta de supraofertare va avea loc în data de 08.11.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, în prezența tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru 
bunurile mobile oferite spre vânzare, fie supraofertează. 
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Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit va fi cu cel puţin 10% mai mare decât 
preţul convenit cu ofertantul final. 
Supraofertele se vor depune în plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct cu 
primirea numărului de înregistrare al supraofertei, cel mai târziu până la data de 05.11.2021 ora 16.00, fiind  însoțite în 
mod obligatoriu de următoarele: 
• dovada achitării garanției de participare în valoare de 10% din prețul oferit de supraofertant (la cursul BNR din data 
plății), 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; 
• documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la ședința de vânzare prin negociere directă 
(prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul). 
Invităm pe toți cei care vor să se prezinte la ședința de supraofertare la termenul de vânzare stabilit, la locul și ora fixate 
în acest scop și până la acel termen să depună oferte de cumpărare. 
Invităm ofertantul 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., să participe la ședința de supraofertare din data de 08.11.2021, ora 13:00”.  
De asemenea, în cuprinsul anunțului a fost prezentat atât prețul de evaluare a bunurilor mobile expuse spre vânzare, 
stabilitprin Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020, întocmit în cauză (inclusiv lista detaliată cu toate bunurile 
mobile, cu indicarea cantității acestora), cât și prețul ofertat – de pornire a ședinței de vânzare prin negociere directă 
urmată de supraofertare: 
„Bunuri mobile de natura mijloacelor fixe expuse pentru vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare – preț 
de evaluare total – 25.140,00 lei; 
Bunuri mobile de natura stocurilor expuse pentru vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare – preț de 
evaluare total – 390.546,39 lei 
[…] Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 2.500 EURO + TVA, respectiv 2.975 EURO inclusiv TVA 
(conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, ora 09:00, consemnată în procesul-verbal 
nr. 4220/20.10.2021)”.  
Prin intermediul anunțului a fost comunicată și lista documentelor necesare ofertanților în vederea participării la ședința 
de supraofertare (paginile 37-38).  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, cu scopul maximizării prețului de 
vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, anuțul de vânzare prin negociere directă 
urmată de supraofertare a fost afișat astfel: 
- prin afișare la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, jud. Timiș, conform 
Procesului-verbal nr. 4230/20.10.2021 privind afișarea anunțului de vânzare prin negociere directă urmată de 
supraofertate ședința de supraofertare din data de 08.11.2021 ora 13:00.  
- prin afișare la avizierul sediului primăriei localității unde se află bunurile mobile (fiind și primăria municipiului de 
reșindță de județ) – Primăria Municipiului Timișoara, prin comunicarea cererii de afișare nr. 4229/20.10.2021 (cu 
indicarea într-un mod cât mai transparent a datei și orei ședinței de vânzare prin negociere directă urmată de 
supraofertare, respectiv a prețului ofertat).  
Conform Procesului-verbal de afișare din data de 21.10.2021 întocmit de Primăria Municipiul Timișoara prin Serviciul 
Relaționare Directă cu Cetățenii, în data de 21.10.2021 a fost afișată la vedere publică, la sediul Primăriei Municipiului 
Timișoara, publicația de vânzare înregistrată sub nr. LC2021-000538, privind vânzarea bunurilor din averea debitorului 
Alexa Total Instal SRL – anunț de 38 de pagini.  
- prin publicare în ziarul cotidian cu tiraj mare „Național” din data de 22.10.2021 – la Secțiunea „Supraofertări” – 
pagina 15.  
- prin publicare pe site-ul specializat al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România - www.licitatii-
insolventa.ro, la link-ul: https://www.licitatii-insolventa.ro/altele/altele_1/anun%c8%9b-%c8%99edin%c8%9ba-de-
supraofertare-bunuri-mobile-alexa-total-instal-srl_i135604;  
- prin publicare pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la link-urile: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Anunt-sedinta-de-supraofertare-pentru-bunurile-din-
averea-debitorului-Alexa-Total-Instal-SRL.pdf; 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-privind-sedinta-de-
supraofertare-din-data-de-08.11.2021-ora-13.00.pdf; 
https://consultant-insolventa.ro/anunt-de-vanzare-prin-negociere-directa-urmata-de-supraofertare-bunuri-mobile-alexa-
total-instal-srl/; 
- prin publicare pe site-urile cele mai accesate de anunțuri vânzări și publicitate: 
• www.publi24.com la link-ul: https://www.publi24.ro/anunturi/casa-si-gradina/constructii/instalatii-sanitare-
canalizare/anunt/anunt-de-vanzare-prin-negociere-directa-urmata-de-supraofertare-alexa-total-instal-
srl/82i58ghdif3176621270fdi179707882.html;  
• www.okazii.ro la link-ul: https://www.okazii.ro/anun-de-v-nzare-prin-negociere-direct-urmat-de-supraofertare-
a218724815;  
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• www.anunturipublicitare.ro la link-ul: http://www.anunturipublicitare.ro/anunturi/afaceri/echipamente-utilaje-
scule/timis/anunt-de-vanzare-prin-negociere-directa~219695.html;      
• www.imediat.ro la link-ul: https://imediat.ro/anunturi/anun%c8%9b-de-vanzare-prin-negociere-directa-urmata-de-
supraofertare-alexa-total-instal-srl-i70148;  
• www.lajumate.ro la link-ul: https://lajumate.ro/sedinta-de-supraofertare-bunuri-mobile-13524403.html.   
*Menționăm faptul că, din cauza restricțiilor impuse de moderatorii site-ului olx.ro, a fost imposibilă publicarea 
anunțului pe acest site, având în vedere imposibilitatea încadrării acestui anunț în categoriile de anunțuri impuse de site, 
respectiv refuzul repetat al moderatorilor site-ului de a publica anunțul. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Anunțul de vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare a 
bunurilor mobile din averea debitorului Alexa Total Instal SRL  către ofertantul Art Polpro SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


