
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1847 Data emiterii: 03.05.2022 
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: 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 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. 
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 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 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, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 

* 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, la ora 08:00 la sediul procesual 

al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 
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 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 13.05.2022 ora 
08:00 și 20.05.2022 ora 08:00 este: 
(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 continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(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. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1202/12.04.2021, în patrimoniul debitorului au fost identificate 
următoarele bunuri: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Denumire bun 
Nr. 

inventar 
U.M Cantintate 

Teren - buc 1 

Clădire birouri cls A cu 
instalatie încălzire aer 
condiționat; 

- 
buc 1 

Panouri glisante 6001366 buc 1 

Set masa  7002175 buc 1 

Set masa 7002174 buc 1 

Set masa  7002173 Buc 1 

Set masa 7002172 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7002169 buc 1 

Set masa + 1 scaun 7002168 buc 1 

Ansamblu mobilier bucatarie 6001221 Buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001124 Buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001123   1 

Set masa + 4 scaune 7001122 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001121   1 

Sirena incendiu 7001372 buc 1 

Panouri glisante 6001364 buc 1 

Ansamblu mobilier bucatarie 6000616 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001127 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001126 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001125 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7001123 buc 1 

Sirena incendiu 7001373 buc 1 

Panouri glisante 6001363 buc 1 

Aparat aer conditionat 6001776   1 

Set masa + 4 scaune 7002171 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7002170 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7002169 buc 1 

Set masa + 4 scaune 7002168 buc 1 

Sirena incendiu SB102 7000693 buc 1 
Sirena incendiu SB102 7000692 buc 1 

Sirena incendiu 7001375 buc 1 

Sirena incendiu 7001374 buc 1 

Panouri glisante 6001358 buc 1 

Aparat aer conditionat 6001191 buc 1 
pult receptie bloc/2buc  buc 1 
casetiere bloc  buc 2 
canapea hol Topaz  buc 1 
Systech Grup stingatoare BC 
P6*6buc 

 
buc 1 

Stampila AGNBC  buc 1 
Stampila AGNBC  buc 1 
Scaun birou(liana)  buc 1 
Fotolii hol BC -4*120.16/buc  buc 2 
Stampila receptie BC  buc 1 
imprimanta HP M3035xs  buc 1 
Intel Core 2Duo6600*unitate  buc 1 
Birou AB 130 mesteacan 
Dir.tenic/adminis 

 
buc 1 

Birou ERM 140 mesteacan 
Leasing manager 

 
buc 1 



Dulap ODD 190 *mesteacan 
dep. LeasingManager 

 
buc 1 

Etajera OED 190*mesteacan 
dep.Leasing M 

 
buc 1 

Casetiere mesteacan* 
dep.Tehnic/Leasing Manager 

 
buc 3 

Dulap biblioraft arhiva ctb  buc 1 
Mobila cu vitrina sala sedinte  buc 1 
Scaun Felicia(birou tehnic)  buc 1 

Trusa medicala   buc 1 
PC Intel Core Duo E8600  buc 1 
Masca calorifer-birouri  buc 2 
Stingatoare P6*3B-BC  buc 3 
Stingatoare P6*6B  buc 6 
Stingatoare G2*2B  buc 2 
Mesh publicitar 93.5 mp  buc 1 
Stingatoare P6*1B-BC  buc 1 
Termometru digital  buc 2 

În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, lichidatorul judiciar a notificat 
şi a solicitat oferte de servicii de evaluare 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 mobile și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
19.01.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 
judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
1. 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 mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, pentru onorariul de 1.500,00 lei (nu se 
adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 8 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției bunului și primirea 
tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, termen de plată a onorariului - integral la recepția serviciilor de 
evaluare fără obiecțiuni;  
2.Oferta formulată de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., în vederea evaluării 
bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, pentru onorariul de 1.200,00 lei (nu se adaugă 
TVA); termenul de întocmire a raportului de evaluare este 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.  
3. Oferta formulată de Westside Appraisal SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Stoia I. L. în vederea evaluării 
bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, pentru onorariul de 2.000,00 lei.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor 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. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 


