
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 4969 Data emiterii: 25.11.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC AGN Business Center SRL, cod de identificare fiscală: 29522673; Sediul social: Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/34/2012. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Creditori: conform Tabelului preliminar al creanțelor SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 
10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019 din data de 10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AGN Business Center SRL, 
numit prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, privind debitorul SC AGN Business Center SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

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

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC AGN Business Center SRL 

Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: AGN Business Center SRL 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul AGN Business Center SRL nr. 4193/19.10.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 28.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17806/22.10.2021 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-fond-28.10.2021.pdf.  
2. Referitor la valorificarea proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, 
situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8 
Având în vedere faptul că, proprietatea imobiliară nu a fost valorificată la prețul de pornire de 95% din valoarea de 
piață, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vederea valorificării proprietății 
imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare 
subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA 
(reprezentând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021). 
De la termenul de judecată din data de 28.10.2021 și până la data prezentului raport de activitate, au fost organizate 
următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 25.10.2021 ora 10:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 01.11.2021 ora 10:00, respectiv în data de 
08.11.2021 ora 10:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de 
piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
25.10.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 18.10.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 4119/14.10.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
4301/25.10.2021.  



2. Licitația publică organizată în data de 01.11.2021 ora 10:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 08.11.2021 ora 10:00), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 
037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
25.10.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 18.10.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 4302/25.10.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
4422/01.11.2021.  
3. Licitația publică organizată în data de 08.11.2021 ora 10:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 037/04.02.2021.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: www.consultant-insolventa.ro la link-urile: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-90.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/ și https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-
25.10.2021.pdf;    
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro; 
• afișare banner cu privire la vânzare la sediul social al debitorului; 
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 18.10.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 4423/01.11.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă 
spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime 
S+DS+P+9E, la prețul de 5.103.000 EURO + TVA, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 
4557/08.11.2021.  
Menționăm faptul că, la biroul lichidatorului judiciar a fost înregistrată Oferta de cumpărare prin negociere directă nr. 
37628/16.11.2021 formulată de ofertantul Agenția Pentru Dezvoltare Regională A Regiunii Vest sub nr. 
4831/17.11.2021 (afișată pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la secțiunea Dosare – AGN 
Business Center SRL, la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Oferta-de-cumparare-
prin-neogiciere-directa-formulata-de-Agentia-Pentru-Dezvoltare-Regionala-A-Regiunii-Vest-NR.-INREG.-4831-
17.11.2021.pdf și a fost depusă la dosarul cauzei, respectiv depusă la dosarul cauzei), astfel: 
• Oferta privește imobilului situat în mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud. Timiș, compus din construcție și teren 
aferent, constând în 9 spații de birouri și 46 locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de 
înălțime S+DS+P+9E, identificat topografic, astfel: 
- nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; 
- nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; 
- nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; 
- nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; 
- nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; 
- nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; 
- nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; 
- nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; 
- nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; 
- nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; 
- nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; 
- nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 



• Preț oferit: 4.900.000 EUR sau echivalentul în LEI, la cursul de schimb al BNR de la data efectuării plății; 
• Regim TVA: taxare inversă, în condițiile în care ADR VEST va fi înregistrată ca plătitor de TVA; 
• Termen de plată: 30 zile de la data încheierii negocierilor și semnarea procesului verbal de negociere - promisiune 
bilaterală de vânzare - cumpărare, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la 60 zile, pentru motive obiective; 
• Sursa de finanțare: credit bancar, negociat și aprobat de bancă; 
• Garanția oferită băncii: imobilul ofertat potrivit pct.1, achiziționat prin credit bancar; 
• Modalitatea de transfer a proprietății: proces verbal de negociere directă, promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, 
urmată de act autentic de vânzare-cumpărare, perfectat la data transferului bancar; 
• Modalitate de plată: virament din creditul bancar obținut; 
• Valabilitate ofertă: 30 de zile; 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 
în data de 26.11.2021, 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 ofertei de cumpărare prin negociere directă nr. 37628/16.11.2021 formulată de ofertantul Agenția 
pentru dezvoltare regională a regiunii vest, cu sediul în mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, județul 
Timiș, având cod de identificare fiscală 11354496. 
(2). Aprobarea ofertei de cumpărare prin negociere directă nr. 37628/16.11.2021 formulată de ofertantul Agenția Pentru 
Dezvoltare Regională A Regiunii Vest, cu sediul în mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, județul 
Timiș, având cod de identificare fiscală 11354496, pentru achiziția în bloc a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 
300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de 
birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol 
înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; 
nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-
U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel 
Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu 
nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 
înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
(3). Aprobarea schimbării tipului de vânzare din licitație publică cu strigare în negociere directă conform dispozițiilor 
art. 154 alin. (2) și art. 156 alin.(3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
pentru valorificarea în bloc a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri 
și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu 
următoarele specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 
400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol 
înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 
înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 
înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 
înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
(4). Aprobarea Regulamentului de vânzare prin negociere directă pentru valorificarea în bloc a proprietății imobiliare 
aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, 
jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, 
amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare 
cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 
400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 
înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 
înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 
înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. 
cadastral 400784-C1-U11.”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL în data de 26.11.2021, ora 09:00, 
a fost publicat în BPI nr. 19656/18.11.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Convocarea-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-AGN-Business-
Center-SRL-in-data-de-26.11.2021-ora-09.00.pdf. 
În cazul în care bunul nu se va valorifica prin negociere directă, se va proceda reluarea licitațiilor publice cu strigare 
conform regulamentului de vânzare aprobat.  
3. Referitor la dosarul nr. 4060/30/2019/a18 



Prin Sentința civilă nr. 454/2021 din data de 22.04.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 4060/30/2019/a18, a fost admisă actiunea formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei falite S.C. AGN Business Center S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii S.C. AGN 
Business Center S.R.L. prin administrator special Atudoroaie N. și Angemin S.R.L., având ca obiect acţiune în anulare 
acte Frauduloase. Dispune anularea contractului de cesiune de creanţă din data de 08.08.2019 încheiat între debitoarea 
SC AGN Business Center SRL şi terţul dobânditor SC Angemin SRL cu privire la cesionarea creanţei de 137.436,78 lei 
pentru suma de 4.730,70 lei şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, respectiv revenirea în proprietatea SC AGN 
Business Center SRL a creanţei în sumă de 137.436,78 lei şi înscrierea creditoarei SC Angemin SRL în tabelul de 
creanţă al debitoarei cu creanţa de 4.730,70 lei. 
Prin Decizia civilă nr. 507/2021 din data de 05.10.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
4060/30/2019/a18 s-a dispus: „Respinge apelurile declarate de pârâtele Societatea AGN Business Center SRL prin 
administrator special Atudoroaie N. şi Societatea Angemin SRL, în contradictoriu cu reclamantul Consultant Insolvenţă 
SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea AGN Business Center SRL, împotriva sentinţei civile 
nr. 454/22.04.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 4060/30/2019/a18, având ca obiect acţiune în anulare 
acte frauduloase. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă”. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 4920/23.11.2021 către administratorul judiciar al debitorului Tour 
Mirinvest SRL prin intermediul căreia a solicitat administratorului judiciar al debitorului Tour Mirinvest SRL să 
procedeze la actualizarea tabelului de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tour Mirinvest SRL – în 
reorganizare judiciară, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, biroul nr. 7, etaj 1, jud. Timiș, înscrisă în 
Registrul Comerțului sub nr. J35/1794/2006, având CUI 18738648, în cadrul dosarului nr. 3355/30/2016, în sensul 
înscrierii creditorului AGN Business Center SRL – în faliment cu creanța în valoare de 43.640,94 lei în locul 
creditorului Angemin SRL.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 4921/23.11.2021 către lichidatorul judiciar al debitorului 
Grup Mir SRL prin intermediul căreia solicităm respectuos lichidatorului judiciar al debitorului Grup Mir SRL să 
procedeze la actualizarea tabelului de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Grup Mir SRL – în faliment, cu 
sediul social în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 64, cam. 2, M Center, parter, jud. Timiș, înscrisă în Registrul 
Comerțului sub nr. J35/73/2001, având CUI 13668169, în cadrul dosarului nr. 3355/30/2016, în sensul înscrierii 
creditorului AGN Business Center SRL – în faliment cu creanța în valoare de 93.795,84 lei în locul creditorului 
Angemin SRL. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe actualizat întocmit împotriva averii debitorului Grup Mir SRL nr. 
908/07.06.2021 publicat în BPI nr. 10118/08.06.2021, creditorul AGN Business Center SRL este înscris cu creanța în 
valoare de 93.795,84 lei (0,71% din totalul masei credale) cu ordinea de prioritate prev. de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 
85/2014. 
4. Referitor la situația încasărilor și plăților efectuate în procedura de faliment 
În perioada 01.10.2021 – 21.10.2021, au fost efectuate următoarele încasări și plăți: 

Cont  
corespondent 

Nr.  
document 

Data  
document 

Tip Incasare Plata 
Explicatii Partener 

  Nume 

5121.TRZ EXTRZ10 10/1/2021 EXT 0.28 0.00 dobinda Trez-10.2021 Trezoreria Timisoara 

4111.ESG  OP 10/4/2021 EXT 23,970.59 0.00 
CV F 02362 - ESG Mobility 
Romania S.R.L. 

 ESG Mobility Romania 
S.R.L. 

627.MF COM 10/4/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   

4111.GRP OP 10/6/2021 EXT 7,410.90 0.00 CV F 02374 - Granit Parts  
Granit Parts & CO.  
Societate În Comandită 

627.MF COM 10/6/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   

4111.SIM OP 10/6/2021 EXT 3,337.70 0.00 FCT.02363 - SIEMENS SRL  Siemens SRL 

627.MF COM 10/6/2021 EXT 0.00 5.00 comision Vista Bank   

436.CAM OP 525a 10/11/2021 EXT 0.00 244.00 CAM 09.2021 buget de stat 

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   

473.BASS OP 526 10/11/2021 EXT 0.00 4,538.00 BASFS 09.2021 bugetul asigurarilor sociale 

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   

421 OP 527 10/11/2021 EXT 0.00 2,020.00 
Diferenta salariu 08.2021  
Novac M. 

  

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   

421 OP 528 10/11/2021 EXT 0.00 3,066.00 
Diferenta Salariu 09.2021  
Popa L. 

  

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   

401.BAA OP 529 10/11/2021 EXT 0.00 3,820.00 PFA Braila f*24/11.10.2021 
Brăilă A. A. 
 expert contabil 

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 16.51 comision Vista Bank   

401.SOD OP 530 10/11/2021 EXT 0.00 488.80 
Sodexo Pass 
fp*4463327/11.10.2021  

Sodexo Pass Romania SRL 

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 9.51 comision Vista Bank   



401.HHD OP 531 10/11/2021 EXT 0.00 588.93 
HHDinamic Prest 
F.1629/24.09.2021 

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

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 9.51 comision MB   

401.CISPRL OP 532 10/11/2021 EXT 0.00 1,547.00 
Consultant Insolventa 
f*86/11.10.2021  

Consultant Insolventa 
SPRL 

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 16.51 comision    

401.ORR OP 533 10/11/2021 EXT 0.00 697.16 
Orange 
f*030472127/23.09.2021 

 Orange Romania SA 

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 9.51 comision    

401.OLM OP 418 10/11/2021 EXT 0.00 179.14 
Olimpique Media 
f.27568/22.09.2021  

Olimpiq Media SRL 

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 9.51 comision    

401.RET OP 535 10/11/2021 EXT 0.00 1,973.83 Retim f*12419841/30.09.2021 
Retim Ecologic Service 
SA 

627.MF COM 10/11/2021 EXT 0.00 16.51 comision    

4111.INFC OP 10/12/2021 EXT 13,583.52 0.00 Infosys Consultig CV F 02372   Infosys Consulting SRL 

627.MF COM 10/12/2021 EXT 0.00 5.00 COM   

4111.CON OP 10/12/2021 EXT 1,479.89 0.00 CV F 2365 - Condesign S.R.L. Condesign S.R.L. 

627.MF COM 10/12/2021 EXT 0.00 5.00 COM   

4111.ECA OP 10/18/2021 EXT 10,031.02 0.00 
CV F 02373/04.10.2021 - 
Easy Credit  

 Easy Credit 4 All IFN SA 

627.MF COM 10/18/2021 EXT 0.00 5.00 COM   

4111.ECA OP 10/19/2021 EXT 2,685.51 0.00 
CV F 02383/18.10.2021 - 
Easy Credit  

 Easy Credit 4 ALL IFN 
SA 

627.MF COM 10/19/2021 EXT 0.00 5.00 COM   

4111.GRP OP 10/20/2021 EXT 2,943.81 0.00 CV F 02382 - Granit Parts 
Granit Parts & CO. 
 Societate În Comandită 

627.MF COM 10/20/2021 EXT 0.00 5.00 COM   

4111.SIM OP 10/20/2021 EXT 12,148.90 0.00 FCT.02375 - Siemens SRL  Siemens SRL 

627.MF COM 10/20/2021 EXT 0.00 5.00 comision   

542.NM DP 12 10/20/2021 RC 0.00 105.22 
cv decont nr.6/20.10.2021 
-Novac M/ 

  

4111.INFC OP 10/21/2021 EXT 4,481.32 0.00 
CV F 02381 - Infosys 
Consulting SRL 

 Infosys Consulting SRL 

627.MF COM 10/21/2021 EXT 0.00 5.00 COM   

Total sume 82,073.44 19,464.69 x x 

5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 161,12 lei, din care suma 
de 90,80 lei a fost recuperată până la data prezentului raport de activitate: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului Data document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 
C. N. Poșta Română 

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

administratorul special și debitor 

2 
C. N. Poșta Română 

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

creditori 

3 
C. N. Poșta Română 

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

creditorul E.ON Energie SA 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/D0128649 

27.04.2021 20.00 lei Solicitare informații cu privire la debitor 

5 Storia.ro   15.04.2021 70.32 lei 

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

15.04.2021) 

 
Total sume avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 161,12 lei  
6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Prin Sentința civilă nr. 1088/2020 a ședinței din Camera de Consiliu din data de 03.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 
4060/30/2019/a10 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, s-a dispus numirea în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC AGN Business Center SRL, pe practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, 
cu un onorariu fix de 1.300 lei lunar (exclusiv TVA) și un onorariu de succes de 1,75% (exclusiv TVA) din sumele 
recuperare, 1,5% (exclusiv TVA) din vânzarea bunurilor către terți și 0,5% (exclusiv TVA) în cazul adjudecării bunului 
imobil de către creditorul ipotecar în contul creanței. 
Retribuția administratorului judiciar pentru perioada 03.12.2020 – 25.03.2021 – 5.688,97 lei inclusiv TVA – achitată în 
integralitate. 
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.04.2021, consemnată în procesul-verbal nr. 
1156/08.04.2021 publicat în BPI nr. 6402/09.04.2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 



constă din: un onorariu lunar de 1.300 lei/lună exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,75% exclusiv TVA din 
sumele recuperate în procedură, 1,5% exclusiv TVA din sumele obținute din vânzarea bunurilor către terți și 0,5% 
exclusiv TVA în cazul adjudecării în contul creanței de către creditorul ipotecar al bunurilor imobile ipotecate. 
Retribuția lichidatorului judiciar pentru perioada 26.03.2021 – 25.11.2021 – 12.376,00 lei inclusiv TVA – achitată în 
integralitate. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere aspectele anterior menționate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou 
termen de judecată în vederea valorificării proprietății imobiliare din averea debitorului, soluționării dosarelor asociate 
și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 


