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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1657 Din data de 20.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea 
Todor. 
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. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 
2930/11.08.2021 pubicat în BPI nr. 13875/20.08.2021. 
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 A.G.N. Group SRL, confirmat 
prin Sentința civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 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 lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichdiatorului judiciar în procedura de faliment 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. 

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

procedura de faliment 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: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Lichidator 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 de faliment, întocmit conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul A.G.N. Group SRL nr. 972/08.03.2022 pentru termenul de 
judecată din data de 17.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4247/09.03.2022 (extras BPI depus la 
dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Raport-de-activitate-privind-debitorul-A.G.N.-Group-SRL-termen-fond-17.03.2022.pdf.  
2. Referitor la evaluarea bunurilor din averea debitorului A.G.N. Group SRL 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a 
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, 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, întocmit de Exact Value 
Project SRL, respectiv a publicat anunțul nr. 4950/24.11.2021 privind depunerea raportului, în BPI nr. 
20115/25.11.2021 și a afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Anunt-privind-depunere-raport-de-evaluare-a-bunurilor-imobile-din-averea-debitorului.pdf. 
Conform Raportului de evaluare nr. EVP 2021148 EPI/26.10.2021 întocmit de Exact Value Project SRL valoarea 
bunurilor imobile din averea debitorului A.G.N. Group SRL este următoarea: 

Nr. 
ap. 

Tip imobil 
 

Nr. cad. 
 

C. Funciară 
 

Nr. 
cam. 

A.U. 
(m²) 

A.T. 
(m²) 

Valoare 
(€) 

Valoare 
(lei) 

17 Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, 
str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, 
et. 5, jud. Timiș 

26224/2/3/XVII 400233-C1-U5 3 63,46 65,80 74.000 € 366.211 lei 

5 Garajul nr 5, situat în Mun. Timișoara, 
Zona C. Torontalului, Zona Libelulei nr 1-
2, jud. Timiș 

26206/1/1/1/1/1/V 401166-C2-U1 0 17,81 17,81 2.100 € 10.392 lei 

Total 76.100 € 376.603 lei 

Administratorul special Atudoroaie N. a formulat în temeiul art. 62 din Legea nr. 85/2014, obiecțiuni la Raportul de 
evaluare a 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, 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, întocmit 
de Exact Value Project SRL. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 406/30/2021/a1 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 28.04.2022. 
Creditorul garantat Vista Bank (România) SA a depus la dosarul cauze Răspuns la obiecțiuni prin care a solicitat Prin 
care va solicitam respectuos urmatoarele: 
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1. Fixarea de urgenta a unui termen de judecata pentru solutionarea obiectiunilor sau deschiderea unui dosar asociat si 
stabilirea in cadrul acestuia a unui termen de judecata si 
2. Respingerea obiectiunilor ca neintemeiate, pentru urmatoarele motive: 
2.1. Criticile Contestatorului reprezinta in esenta simplul sau dezacord personal fata de valoarea stabilita de evaluator. 
Contestatorul nu prezinta in sprijinul opiniei sale exemple de oferte sau de tranzactii de valoare superioara, ce ar fi 
trebuit sa fie luate in calcul de catre expertul evaluator.  
2.2. Singurul argument concret al Contestatorului, respectiv cel prin care acuza neluarea in calcul a unor tranzactii 
efective (ci doar a unor oferte), nu poate fi primit intrucat in Romania nu exista o baza de date publica privind 
tranzactiile imobiliare: actele translative de proprietate au caracter confidential iar notarii publici nu au obligatia 
inaintarii lor, fie si in forma anonimizata, catre un registru unic. 
2.3. In ipoteza in care valoarea reala ar fi mai mare decat cea stabilita in raportul de expertiza, cu ocazia vanzarii la 
licitatie publica s-ar prezenta ofertanti dispusi sa supraliciteze, cu consecinta valorificarii la un pret superior. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
obiecțiunilor formulate de către creditorul Atudoroaie N. ca fiind neîntemeiate achiesează la punctul de vedere al 
creditorului garantat Vista Bank (România) SA, astfel cum acesta a fost formulat și înregistrat la dosarul cauzei în data 
de 19.01.2022. 
Prin Sentința civilă nr. 470/2022 din data de 28.04.2022 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 406/30/2021/a1, s-a dispus respingerea contestației formulată de creditorul Atuduroaie N. 
În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului: Birou Gina 3 corpuri; Fotoliu cu colțar; Hol Panda; Sistem 
climatizare; Bucătărie 292*60; Pat; Dressing; Colțar Demian, lichidatorul 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 mobile din averea debitorului, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
19.01.2022.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, a fost înregistrată la biroul lichidatorului judiciar următoarea 
ofertă: 
- Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
aflate în patrimoniul debitorului A.G.N. Group SRL; termen de finalizare de 5 zile lucrătoare de la data efectuării 
inspecției și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 750,00 lei (nu se adaugă 
TVA), plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni. 
3. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 570,76 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 

10 SC Olimpiq Media SRL  PBL 29054 10.12.2021 47.96 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment în 

ziarul Național din data de 10.12.2021 

11 
C. N. Poșta Română S.A. 

CNPRCOMaaa/ 
4034683 10.12.2021 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment 
către administratorul special Atudoroaie N. 

12 SC Olimpiq Media SRL  PBL 29610 19.01.2022 77,66 lei 
publicare anunț privind organizare selecție de 
oferte de servicii de evaluare bunuri mobile și 

selecție de oferte de servicii arhivare  

 

Total sume avansate de administratorul/ lichidatorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală de insolvență și de 

faliment 
570,76  lei 

 
4. Referitor la onorariul administratorului/lichidatorului judiciar 
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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 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 20.05.2021-10.11.2021 este în valoare totală de 8.766,33 lei 
inclusiv TVA, calculat astfel: 1.300 lei + TVA * 5 luni + 866,67 lei (exclusiv TVA), neachitat până în prezent. 
Conform Procesului-verbal nr. 5503/16.12.2021, publicat în BPI nr. 21394/17.12.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 16.12.2021, ora 09:00, a aprobat retribuția lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL confirmat prin Sentința civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată în dosarul 
nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, constând din: un onorariu fix lunar de 1300 lei exclusiv T.V.A. pentru întreaga 
procedură generală de insolvență și de faliment 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 lichidatorului judiciar pentru perioada 11.11.2021-11.04.2022 este în valoare totală de 7.735,00 lei 
inclusiv TVA, neachitat până în prezent, calculat astfel: 1.300,00 lei (exclusiv TVA) * 5  luni. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos judecătorului sindic să dispună acordarea unui nou termen de 
judecată în vederea îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


