
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 786 Data emiterii: 22.02.2022 
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 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 AGN Business Center SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 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 
De la termenul de judecată din data de 28.10.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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; 
- 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. 4969/25.11.2021 pentru 
termenul lunar din data de 25.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20202/25.11.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.11.2021.pdf; 
- 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. 5715/24.12.2021 pentru 
termenul lunar din data de 25.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21860/24.12.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.12.2021.pdf; 
- 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. 359/25.01.2022 pentru 
termenul lunar din data de 25.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1485/27.01.2022 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-
activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.01.2022.pdf.   
2. Referitor la valorificarea proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, 
situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8 
Conform Procesului-verbal de vânzare prin negociere directă nr. 5808/30.12.2021, lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că, până la data de 30.12.2021 ora 17.00 (contrar prevederilor capitolelor 7, 8 și 9 ale Regulamentului de vânzare 
prin negociere directă aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor din data de 20.12.2021, ora 10:00, conform 
procesului-verbal nr. 5573/20.12.2021 publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 21543/20.12.2021), 
cumpărătorul identificat 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 RO 11354496, nu a achitat prețul 
proprietății imobiliare în contul unic de insolvență al AGN Business Center SRL. 
Lichidatorul judiciar a constatat eșuarea procedurii de negociere directă cu cumpărătorul identificat 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 RO 11354496.  
La biroul lichidatorului judiciar a fost înregistrată oferta de cumpărare prin negociere directă nr. 1076/14.01.2022 
formulată de ofertantul Agenția Pentru Dezvoltare Regională A Regiunii Vest: „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. 
2. Preț oferit: 4.900.000 EUR sau echivalentul în LEI, la cursul de schimb al BNR de la data 
efectuării plății; 
3. Regim TVA: taxare inversă, ADR VEST fiind înregistrată ca plătitor de TVA; 
4. Termen de plată: în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, după semnarea 
contractului de credit cu banca finanțatoare; 
5. Sursa de finanțare: credit bancar și contribuție proprie; 
6. Garanția oferită băncii: imobilul ofertat potrivit pct.1, achiziționat prin credit bancar; 
7. Modalitatea de transfer a proprietății: act autentic de vânzare-cumpărare; 
8. Modalitate de plată: virament din creditul bancar obținut; 
9. Valabilitate ofertă: 90 de zile”. 
Oferta de cumpărare prin negociere directă nr. 1076/14.01.2022 formulată de ofertantul Agenția Pentru Dezvoltare 
Regională A Regiunii Vest a fost înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 194/14.01.2022, 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/2022/01/Oferta-de-cumparare-prin-neogiciere-directa-formulata-de-
Agentia-Pentru-Dezvoltare-Regionala-A-Regiunii-Vest-NR.-INREG.-194-14.01.2021.pdf și a fost depusă la dosarul 
cauzei.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 
în data de 21.01.2022, 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 cumpărare prin negociere directă nr. 1076/14.01.2022 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 RO 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. 
(2). 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 din data de 21.01.2022, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 839/17.01.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-21.01.2022-ora-
09.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 311/21.01.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center 
SRL din data de 21.01.2022, ora 09:00 a hotărât: 



1. Cu o majoritate de 91,722% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 3199/27.08.2021 publicat în BPI nr. 
14268/31.08.2021 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat oferta de cumpărare prin negociere directă nr. 1076/14.01.2022 
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 RO 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. 
2. Cu o majoritate de 91,722% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 3199/27.08.2021 publicat în BPI nr. 
14268/31.08.2021 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat Regulamentul 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. 
Procesul-verbal nr. 311/21.01.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data 
de 21.01.2022, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 359/25.01.2022 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Proces-
verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-21.01.2022-ora-09.00.pdf.  
În conformitate cu prevederile subcapitolului 5.9 și 5.10 ale Regulamentului de vânzare prin negociere directă aprobat 
de Adunarea Generală a Creditorilor din data de 21.01.2022, ora 09:00, conform procesului-verbal nr. 311/21.01.2022, 
lichidatorul judiciar a procedat la afișarea anuțului de vânzare prin negociere directă astfel: 
- prin afișare la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, jud. Timiș;  
- prin afișare la avizierul sediului primăriei localității unde se află bunul imobil (fiind și primăria municipiului de 
reședință de județ) – Primăria Municipiului Timișoara, prin comunicarea cererii de afișare nr. 333/21.01.2022;  
- prin publicare în ziarul cotidian cu tiraj mare „Național” din data de 26.01.2022 – la Secțiunea „Supraofertări”;  
- prin publicare pe site-ul specializat al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România - www.licitatii-
insolventa.ro,  
- prin publicare pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro  
- prin publicare pe site-urile cele mai accesate de anunțuri vânzări și publicitate: www.publi24.com; www.okazii.ro; 
www.imediat.ro; www.lajumate.ro.   
Astfel, lichidatorul judiciar a publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 26.01.2022 anunțul privind 
încheierea procedurii de negociere directă cu cumpărătorul identificat 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 RO 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, la prețul de 4.900.000 EUR, 



având în vedere aprobarea de către Adunarea Generală a Creditorilor din data de 21.01.2022 a ofertei de cumpărare prin 
negociere directă nr. 1076/14.01.2022 formulată de Agenția Pentru Dezvoltare Regională A Regiunii Vest, respectiv a 
Regulamentului de vânzare prin negociere directă pentru valorificarea în bloc a proprietății imobiliare aflată în 
patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL. 
De asemenea, prin anunțul publicat, lichidatorul judiciar a notificat ofertantul final Agenția Pentru Dezvoltare 
Regională A Regiunii Vest cu privire la obligația achitării prețului aprobat de 4.900.000 EUR (la cursul BNR din data 
efectuării plăţii) în contul unic de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL (CUI RO 29522673) – cod 
IBAN RO72 EGNA 1010 0000 0011 9466, deschis la Vista Bank (România) SA, până la ora 17:00 din ultima zi a 
termenului de plată prevăzut 25.02.2022.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, ofertantul final nu a achitat prețul aprobat de Adunarea Generală 
a Creditorilor. 
3. Referitor la arhivarea documentelor financiar-contabile ale debitorului 
În vederea inventarierii, selectării și arhivării fondului arhivistic al debitorului AGN Business Center SRL, lichidatorul 
judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii arhivare din partea firmelor de specialitate pentru ca aceste oferte să fie 
supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind selecţia de oferte pentru inventarierea, selectarea și arhivarea fondului arhivistic al debitorului AGN 
Business Center SRL a fost publicat în ziarul de largă circulație Național la data de 18.11.2021. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 
în data de 26.01.2022, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea cheltuielilor cu prelucrarea și arhivarea fondului arhivistic al debitorului AGN Business Center SRL, 
conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, modificată și completată prin Legea nr. 138/2013, Legea nr. 82/1991, 
conform celei mai avantajoase oferte de servicii înregistrată la biroul lichidatorului judiciar.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 26.01.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 02.02.2022, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 26.01.2022, ora 
10:00 a fost publicat în BPI nr. 1067/19.01.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-26.01.2022-si-
02.02.2022-ora-10.00.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center 
SRL din data de 26.01.2022 ora 10:00, nr. 261/19.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
1149/20.01.2022 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-ref.-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-
26.01.2022-si-02.02.2022-ora-10.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 372/26.01.2022, 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, nefiind prezenți respectiv nefiind 
comunicate voturi din partea creditorilor cu drept de vot înscriși în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului AGN Business Center SRL nr. 3199/27.08.2021 publicat în BPI nr. 14268/31.08.2021, 
președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 
26.01.2022, ora 10:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 372/26.01.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data 
de 26.01.2022 ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1603/28.01.2022 și afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-26.01.2022-ora-10.00.pdf.  
Având în vedere de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 26.01.2022, Adunarea 
Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 02.02.2022, la ora 10:00 la sediul procesual al lichidatorului 
judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 489/02.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center 
SRL din data de 02.02.2022, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 91,668% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL nr. 3199/27.08.2021 publicat în BPI nr. 
14268/31.08.2021 (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 prelucrarea și arhivarea fondului arhivistic al 
debitorului AGN Business Center SRL, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, modificată și completată prin 
Legea nr. 138/2013, Legea nr. 82/1991, conform celei mai avantajoase oferte de servicii înregistrată la biroul 
lichidatorului judiciar - Oferta tehnică și financiară pentru prelucrearea arhivei AGN Business Center SRL formulată de 
Sicar Archiserv SRL.  
Procesul-verbal nr. 489/02.02.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data 
de 02.02.2022, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2003/03.02.2022 și afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-02.02.2022-ora-10.00.pdf. 
4. Referitor la evaluarea bunurilor mobile din averea debitorului 



În vederea evaluării bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL, lichidatorul 
judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse 
aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 19.01.2022. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar 
următoarele oferte de evaluare: 
- Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
din averea debitorului AGN Business Center SRL; termen de finalizare de 8 zile lucrătoare de la data efectuării 
inspecției și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 1.500,00 lei (nu se adaugă 
TVA), plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni. 
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 – 25.01.2022 – 15.470,00 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, evaluării bunurilor mobile 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.  
 
 


