
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2083 Data emiterii: 18.05.2022 
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 7 (șapte) 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 03.03.2022, 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. 786/22.02.2022 pentru 
termenul de judecată din data de 03.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3354/23.02.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-fond-03.03.2022.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. 1261/25.03.2022 pentru 
termenul lunar din data de 25.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5392/28.03.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.03.2022.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. 1698/23.04.2022 pentru 
termenul lunar din data de 25.04.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7205/27.04.2022 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Raport-de-
activitate-AGN-Business-Center-SRL-termen-lunar-25.04.2022.pdf. 
2. Referitor la valorificarea proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, 
situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 
18.03.2022, ora 08:00, 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 4.900.000 
EURO + TVA, astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 29.03.2022 ora 11:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 05.04.2022 ora 11:00, respectiv în data de 
12.04.2022 ora 11:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 100% din prețul 
stabilit de Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 18.03.2022, ora 08:00.  
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/2022/03/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-100.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/; 
• 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.romimo.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 22.03.2022; 



• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1183/21.03.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia nu s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece 
proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, fiind întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 1297/29.03.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
2. Licitația publică organizată în data de 05.04.2022 ora 11:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 12.04.2022 ora 11:00), la preţul de pornire în 
licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 100% din prețul stabilit de Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului AGN Business Center SRL din data de 18.03.2022, ora 08:00.  
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/2022/03/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-100.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/; 
• 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.romimo.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 22.03.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1298/29.03.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia nu s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece 
proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, fiind întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 1420/05.04.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Licitația publică organizată în data de 12.04.2022 ora 11:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 100% din prețul stabilit de Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center 
SRL din data de 18.03.2022, ora 08:00.  
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/2022/03/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL-100.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/; 
• 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.romimo.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 22.03.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1421/05.04.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia nu s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece 
proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, fiind întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 1544/12.04.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL, 
pentru data de 05.04.2022, 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 prelungirii contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu 
persoana juridică Insyte Engineering Services SRL, în aceleași condiții contractuale, pe o perioada de 1 an. 
(2). Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a unui spațiu cu destinație de birouri nr. 58/07.03.2013 (modificat și 
completat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.01.2020, Actul adițional nr. 2 din data de 27.11.2020 și Actul 
adițional nr. 3 din data de 03.02.2022) având ca obiect închirierea spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în 
patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, 
Timiș, încheiat cu persoana juridică Easy Credit 4 All IFN SA, în aceleași condiții contractuale, pe o perioada de 1 an.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 05.04.2022, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 5637/30.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-05.04.2022-ora-
09.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1404/05.04.2022, 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, fiind prezenți respectiv fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 0,055% din totalul creanțelor cu drept de 
vot înscrise 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 a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 05.04.2022, ora 09:00 se află în imposibilitate de a 
adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1404/05.04.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din 
data de 05.04.2022, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6018/05.04.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Proces-verbal-al-Adunarii-



Generale-a-Creditorilor-AGN-Business-Center-SRL-din-data-de-05.04.2022-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL, 
pentru data de 20.04.2022, 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 modificării articolului 7.4 din cadrul Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice 
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, astfel:  
„7.4. Se vor organiza următoarele serii de licitații:  
- Prima serie de licitații va cuprinde 2 (două) ședințe de licitații săptămânale începând de la prețul de pornire de 
4.500.000 EURO, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la 
afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia publică, iar următoarea licitaţie la un termen de cel 
puțin 5 zile, de la data publicării anunțului de licitație;  
- A doua serie de licitații va cuprinde 2 (două) ședințe de licitații săptămânale începând de la prețul de pornire de 
4.200.000 EURO, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la 
afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia publică, iar următoarea licitaţie la un termen de cel 
puțin 5 zile, de la data publicării anunțului de licitație.” 
(2). Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu 
persoana juridică Insyte Engineering Services SRL, în aceleași condiții contractuale, pe o perioada de 1 an.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 20.04.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 27.04.2022, 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 de 20.04.2022, ora 
10:00 a fost publicat în BPI nr. 6446/12.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-20.04.2022-
si-27.04.2022-ora-10.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1655/20.04.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center 
SRL din data de 20.04.2022, 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 modificarea articolului 7.4 din cadrul Regulamentului de organizare 
și desfășurare a licitațiilor publice 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, astfel:  
„7.4. Se vor organiza următoarele serii de licitații:  
- Prima serie de licitații va cuprinde 2 (două) ședințe de licitații săptămânale începând de la prețul de pornire de 
4.500.000 EURO, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la 
afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia publică, iar următoarea licitaţie la un termen de cel 
puțin 5 zile, de la data publicării anunțului de licitație;  
- A doua serie de licitații va cuprinde 2 (două) ședințe de licitații săptămânale începând de la prețul de pornire de 
4.200.000 EURO, prima licitaţie urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la 
afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia publică, iar următoarea licitaţie la un termen de cel 
puțin 5 zile, de la data publicării anunțului de licitație.” 



2. 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 prelungirea contractului de închiriere a spațiilor aferente proprietății 
imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș, încheiat cu persoana juridică Insyte Engineering Services SRL, în aceleași condiții 
contractuale, pe o perioada de 1 an. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.04.2022, ora 10:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor 
ale căror creanţe însumate reprezintă 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, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
27.04.2022, ora 10:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1655/20.04.2022 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.04.2022, ora 10:00 a fost depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7015/20.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-AGN-
Business-Center-SRL-din-data-de-20.04.2022-ora-10.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.04.2022, ora 10:00, 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 4.500.000 EURO + TVA, astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 28.04.2022 ora 12:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 05.05.2022 ora 12:00), la preţul de pornire de 
4.500.000 EURO + TVA.  
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/2022/04/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/; 
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.romimo.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 21.04.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1667/20.04.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia nu s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece 
proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, fiind întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 1760/28.04.2022.  
2. Licitația publică organizată în data de 05.05.2022 ora 12:00, la preţul de pornire de 4.500.000 EURO + TVA.  
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/2022/04/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-cladire-de-birouri-timisoara-calea-aradului-nr-8/; 
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.romimo.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 21.04.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1761/28.04.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia nu s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece 
proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, fiind întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 1888/05.05.2022.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.04.2022, ora 10:00, 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 4.200.000 EURO + TVA, astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 12.05.2022 ora 12:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 19.05.2022 ora 12:00), la preţul de pornire de 
4.200.000 EURO + TVA.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 



• pe site-ul lichidatorului judiciar: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Anunt-de-licitatie-
publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL.pdf; https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-12.05.2022.pdf 
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.romimo.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 06.05.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1890/05.05.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia nu s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece 
proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, fiind întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 1987/12.05.2022.  
2. Licitația publică organizată în data de 19.05.2022 ora 12:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi 
valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 19.05.2022 ora 12:00), la preţul de pornire de 
4.200.000 EURO + TVA.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Anunt-de-licitatie-
publica-proprietate-imobiliara-AGN-Business-Center-SRL.pdf; https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-din-data-de-12.05.2022.pdf 
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro; www.romimo.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 06.05.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1988/12.05.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia nu s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece 
proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, fiind întocmit procesul-
verbal de licitație publică nr. 2106/19.05.2022.  
3. 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) 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 
pentru data de 13.05.2022, ora 08:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile 
din averea debitorului AGN Business Center SRL, conform ofertelor anexate”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 13.05.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 20.05.2022, ora 08:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 13.05.2022, ora 
08:00 a fost publicat în BPI nr. 7848/06.05.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-13.05.2022-
si-20.05.2022-ora-08.00.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center 
SRL din data de 13.05.2022 ora 08:00, nr. 1847/03.05.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7849/06.05.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-ref.-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-
13.05.2022-si-20.05.2022-ora-08.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 2005/13.05.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center 
SRL din data de 13.05.2022, ora 08:00 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 desemnat societatea Evaluar SRL prin expertul evaluator membru 
ANEVAR Cândea M. G. în vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile din averea debitorului AGN 
Business Center SRL, pentru onorariul de 1.200,00 lei (nu se adaugă TVA), aceasta reprezentând oferta de servicii cea 
mai avantajoasă din punct de vedere financiar. 
 



Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 13.05.2022, ora 08:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor 
ale căror creanţe însumate reprezintă 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, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
20.05.2022, ora 08:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 2005/13.05.2022 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 13.05.2022, ora 08:00 a fost depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8423/16.05.2022.  
4. Referitor la arhivarea documentelor financiar-contabile ale debitorului 
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. 
Astfel, a fost întocmit Contractul de prestări servicii nr. 853/03.05.2022 cu societatea Sicar Archiserv SRL, fiind emisă 
factura fiscală seria SCR nr. 1481/03.05.2022 în valoare de 27.462,51 lei.  
5. Referitor la situația încasărilor și plăților efectuate în procedura de faliment 
În perioada 22.03.2022-31.03.2022, au fost efectuate următoarele încasări și plăți: 

Cont  
corespondent 

Nr.  
document 

Data  
document 

Tip Incasare Plata 
Explicatii Partener 

  Nume 

4111.MO CH 00336 3/22/2022 RC 1,053.58 0.00 CV F 02464 - PF Miron  PF Miron 

4111.GRP OP 3/22/2022 EXT 2,743.01 0.00 CV F 02469 - Granit Parts  
 Granit Parts & CO. 
societate în comandită 

627.MF COM 3/22/2022 EXT 0.00 5.00 comision MF   

425 OP 657 3/23/2022 EXT 0.00 500.00 Avans salariu 03.2022 Novac M.   

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 9.51 comision MF   

425 OP 658 3/23/2022 EXT 0.00 700.00 Avans salariu 03.2022  Popa L.   

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 9.51 comision MF   

401.QMB OP 659 3/23/2022 EXT 0.00 19,956.41 
QMB Energ 
S.R.L.*f.33368/14.03.2022 

 QMB Energ S.R.L. 

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 16.51 comision MF   

401.BIC OP 660 3/23/2022 EXT 0.00 630.15 Biconect f*2627/10.03.2022   Biconect SRL 

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 9.51 comision MF   

401.OPC OP 661 3/23/2022 EXT 0.00 5,400.00 Oprea Pro f*496/07.03.2022  Oprea Pro Clean SRL-D 

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 16.51 comision MF   

401.RDS OP 662 3/23/2022 EXT 0.00 158.95 
RDS cv factura 
26479635/08.03.2022  

 RCS & RDS SA 

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 9.51 comision MF   

401.KSS OP 663 3/23/2022 EXT 0.00 13,906.44 Kss Security f*714/28.02.2022  KSS Security Team SRL 

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 16.51 comision MF   

401.AGA OP 664 3/23/2022 EXT 0.00 1,914.00 Agasi f*221226/11.03.2022  Agasi SRL 

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 16.51 comision MF   

401.AQUA OP 665 3/23/2022 EXT 0.00 1,175.94 
Aquatim 
f*1013952253/14.03.2022  

Aquatim S.A. 

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 16.51 comision MF   

401.MTM OP 666 3/23/2022 EXT 0.00 2,856.87 
Municipiul Tm 
F*40797/09.03.2022 

 Municipiul Timisoara 

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 16.51 comision MF   

473.TVA OP 667 3/23/2022 EXT 0.00 8,088.00 TVA februarie 2022   

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 16.51 comision MF   

613.EURO OP 668 3/23/2022 EXT 0.00 4,452.66 
Asig Eurolife Asig NR. 
08500001464* Rata 4 [ 900€  -

 Eurolife Asig 



4,9474 lei] ** polita asigurare  

627.MF COM 3/23/2022 EXT 0.00 5.00 comision MF   

4111.INFC OP 3/24/2022 EXT 4,625.65 0.00 
CV F 02468 - Infosys Consulting 
SRL 

 Infosys Consulting SRL 

627.MF COM 3/24/2022 EXT 0.00 5.00 comision MF   

627.MF COM_ADM 3/31/2022 EXT 0.00 10.00 comision MF   

Total sume 22.03.2022-31.03.2022 8,422.24 59,918.03 x x 

6. 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  
7. 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 – 25.05.2022 este în valoare de 21.658,00 lei inclusiv TVA 
– achitată în integralitate. 
8. 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.  
 
 


