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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 4550 Din data de 05.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: A.G.N. Group SRL, cod de identificare fiscală: RO 9925949; Sediul social: Timişoara, str. Medicinei nr. 
1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1171/1997. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului A.G.N. Group SRL, 
conform Sentinței civile nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 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 generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, pentru debitorul A.G.N. Group SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul A.G.N. Group SRL 
Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: A.G.N. Group 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 insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC A.G.N. Group SRL nr. 3959/08.10.2021 
pentru termenul de judecată din data de 21.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16999/12.10.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-privind-debitorul-A.G.N.-Group-SRL-termen-fond-
21.10.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 92 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 2086/14.06.2021 prin care, având în vedere disp. art. 92 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014 a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea 
cererii formulată de către subscrisa şi  
- Dispunerea intrării în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC A.G.N. Group SRL în temeiul disp. art. 38 
alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 
406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă. 
3. Referitor la evaluarea bunurilor din averea debitorului A.G.N. Group SRL 
În vederea evaluării bunurilor imobile  aflate în proprietatea debitorului A.G.N. Group SRL: Apartament nr. 17 situat în 
Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 camere și dependințe, cu cota de 
0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 Timișoara, nr. 
cadastral/topografic 26224/2/3/XVII, și Garajul nr 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei nr 
1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, nr. cadastral 40166-
C2-U1, administratorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servicii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca 
aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor imobile din averea debitorului, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
01.09.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Astfel, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul administratorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la 
acest raport: 
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Evaluar SRL prin Expert Evaluator membru ANEVAR Cândea M. G. 
(având CIF 2441887;, J01/1173/1992, cu sediul social în Alba Iulia, Str. N. Titulescu, nr.1, bl. 280, ap. 2, jud. Alba), în 
vederea evaluării bunurilor imobile din averea debitorului A.G.N. Group SRL: 
• Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 
camere și dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 
Timișoara; 
• Garajul nr 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp 
teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, 
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pentru onorariul total de 850,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 10 zile lucrătoare de la 
data punerii la dispoziţia evaluatorului a tuturor documentelor şi informatiilor ce ne sunt necesare pentru întocmirea 
raportului de evaluare (acte de proprietate) şi inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator membru ANEVAR (având CIF 
32850948, cu sediul profesional în Dr. Tr.-Severin, str. Cicero, nr.92, Bl. B1, Sc. 3, Ap.10, jud. Mehedinți), în vederea 
evaluării bunurilor imobile din averea debitorului A.G.N. Group SRL: 
• Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 
camere și dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 
Timișoara; 
• Garajul nr 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp 
teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, 
pentru onorariul total de 900,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 6 zile lucrătoare de la 
data efectuării inspecției bunurilor imobile și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, termen de 
plată a onorariului - integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de PFA Gherman O. F. Expert Evaluator membru ANEVAR (având CIF 
27977059, F20/84/2011, cu sediul profesional în Orastie, Str. Dacilor, nr. 8A, jud. Hunedoara), în vederea evaluării 
bunurilor imobile din averea debitorului A.G.N. Group SRL: 
• Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 
camere și dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 
Timișoara; 
• Garajul nr 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp 
teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, 
pentru onorariul total de 1.400,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 20 zile lucrătoare în 
condițiile transmiterii în timp util a informațiilor solicitate, termen de plată a onorariului - integral în momentul predarii 
raportului de evaluare către beneficiar.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Exact Value Project SRL, CUI RO 32049401, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/9245/2013, membru corporativ ANEVAR, prin director, evaluator autorizat Ciobotaru-Pătrăncuș T., în vederea 
evaluării în vederea evaluării bunurilor imobile din averea debitorului A.G.N. Group SRL: 
• Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 
camere și dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 
Timișoara; 
• Garajul nr 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp 
teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, 
pentru onorariul de 650,00 lei + TVA, care se va achita la demararea lucrării/până cel târziu la momentul predării 
raportului de evaluare către administratorul judiciar. Termenul de executare al lucrării estimat este de aprox. 3-5 zile de 
la momentul inspecției și primirii tuturor informațiilor și documentelor necesare.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Cerved Property Services SA, CUI RO 17647061, înregistrată la ORC sub 
nr. J40/9876/2005, cu sediul social în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, Floreasca Business Park, etaj 7, 
Sector 1, în vederea evaluării bunului imobil din averea debitorului A.G.N. Group SRL - Apartament nr. 17 situat în 
Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 camere și dependințe, cu cota de 
0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 Timișoara, pentru onorariul de 
700,00 lei + TVA. Plata va fi facuta dupa furnizarea raportului de evaluare in varianta draft (electronic). Emiterea 
raportului de evaluare semnat este conditionata de efectuarea platii facturii. Raportul de evaluare în varianta draft va 
putea fi finalizat și comunicat în termen estimat de 10 zile lucrătoare, sub rezerva furnizarii documentelor relevante. 
Conform Procesului-verbal nr. 3404/13.09.2021, publicat în BPI nr. 15069/14.09.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 13.09.2021, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 95,541% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2930/11.08.2021 publicat în BPI nr. 13875/20.08.2021 
(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 rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului A.G.N. Group SRL. 
2. Cu o majoritate de 95,541% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 2930/11.08.2021 publicat în BPI nr. 13875/20.08.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a desemnat societatea Exact Value Project SRL (CUI RO 32049401, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/9245/2013), membru corporativ ANEVAR, prin director, evaluator autorizat membru ANEVAR Ciobotaru-
Pătrăncuș T., în vederea stabilirii valorii de piață a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorului A.G.N. Group 
SRL: Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 
camere și dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 
Timișoara, nr. cadastral/topografic 26224/2/3/XVII, și Garajul nr 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, 
Zona Libelulei nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, 
nr. cadastral 40166-C2-U1, pentru onorariul de 650,00 lei + TVA și termenul de executare al lucrării estimat de aprox. 
3-5 zile de la momentul inspecției și primirii tuturor informațiilor și documentelor necesare, aceasta reprezentând oferta 
de servicii de evaluare cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar. 
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În data de 20.10.2021, administratorul judiciar s-a deplasat împreună cu reprezentantul societății Exact Value Project 
SRL în calitate de evaluator desemnat, în vederea efectuării inspecției bunurilor imobile din averea debitorului. 
Exact Value Project SRL a comunicat în format electronic prin e-mail subscrisei Raportul de evaluare a bunului imobil 
Apartament 3 camere + garaj independent – mun. Timișoara, str. Burebista, nr. 8-14, sc. A, Ap. 17, jud. Timis, cod 
poștal 300678, nr. EVP 2021148 EPI din data de 26.10.2021, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, 
subscrisa nu a primit raportul de evaluare în format fizic, în vederea depunerii acestuia la dosarul cauzei. 
Administratorul judidiciar va proceda la publicarea anunțului privind raportul de evaluare și extrasul cuprinzând o 
sinteză a sa în BPI. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 436,34 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 25743 03.06.2021 71.47 lei 
publicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență în ziarul 
Național din data de 03.06.2021 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
2358940 30.12.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-furnizare 
informații nr. 2358940/30.12.2020 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00005639 11.06.2021 188.60 lei 
comunicare notificare privind deschidere 

procedura generala de insolventa catre creditori 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00005640 11.06.2021 8.20 lei 
comunicare notificare privind propunerea de 

intrare în faliment prin procedura simplificată a 
debitorului A.G.N. Group SRL 

5 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
RC21 

D0195982 
29.06.2021 20.00 lei solicitare informații debitor 

6 
Agenția Națională de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară 
ANCPI 

1595557 
16.07.2021 20.00 lei solicitare extras de carte funciară 

7 
Agenția Națională de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară 
ANCPI 

1634093 
27.07.2021 20.00 lei solicitare extras de carte funciară 

8 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
RC21 

D0247496 
18.08.2021 20.00 lei solicitare informații debitor 

9 SC Olimpiq Media SRL  PBL 27212 01.09.2021 68.07 lei 
publicare anunț privind organizare selecție de 

oferte de servicii de evaluare 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală de insolvență 
436,34  lei 

5. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. 2709/29.07.2021, publicat în BPI nr. 13097/02.08.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 29.07.2021, ora 12:00, Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat retribuția administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: un onorariu fix lunar de 1300 lei 
exclusiv T.V.A. pentru întreaga procedură generală de insolvență a debitorului A.G.N. Group SRl; un onorariu de 
succes de 3% exclusiv T.V.A., realizat din sumele recuperate în procedură; un onorariu de succes de 2% exclusiv 
T.V.A., realizat din vânzarea bunurilor către terți și un onorariu de succes de 0,5% exclusiv T.V.A, realizat în cazul 
adjudecării în contul creanței de către creditorul ipotecar al bunului imobil ipotecat. 
Onorariul fix al administratorului judiciar pentru perioada 20.05.2021-20.10.2021 este în valoare totală de 7.735,00 lei 
inclusiv TVA, calculat astfel: 1.300 lei + TVA * 5 luni, neachitat până în prezent. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, respectiv având în vedere Cererea nr. 3206/27.08.2021 depusă la dosarul cauzei, 
solicităm Onoratului Tribunal să dispună: 
- Intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului A.G.N. Group SRL în temeiul disp. art. 92 alin. (3) și (5) 
coroborat cu disp. art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014, numit prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de 
Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, respectiv stabilirea onorariului acestuia constând din: un onorariu fix lunar de 1300 
lei exclusiv T.V.A. pentru întreaga procedură generală de insolvență a debitorului A.G.N. Group SRL; un onorariu de 
succes de 3% exclusiv T.V.A., realizat din sumele recuperate în procedură; un onorariu de succes de 2% exclusiv 
T.V.A., realizat din vânzarea bunurilor către terți și un onorariu de succes de 0,5% exclusiv T.V.A, realizat în cazul 
adjudecării în contul creanței de către creditorul ipotecar al bunului imobil ipotecat, conform hotărârii Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 29.07.2021, 
- Acordarea unui nou termen de judecată în vederea îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 
din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


