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Depunere raport întocmit de lichidator judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1922 Din data de 09.05.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2891/30/2021; Tribunalul 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: TT Holding Administrations SRL, cod de identificare fiscală: 35792310; Sediul social: Timișoara, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 24, încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului 
J35/727/2016. 
3.2. Administrator special: Țibuleac M. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului TT Holding Administrations 
SRL, numit prin Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 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 TT Holding Administrations SRL din data de 
17.05.2022 ora 09:00, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului TT Holding Administrations SRL din data de 17.05.2022 ora 09:00 

* În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
17.05.2022, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 24.05.2022, la ora 09:00 la sediul procesual 

al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 
Număr dosar 2891/30/2021; Tribunalul 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: TT Holding Administrations SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL din data de 17.05.2022 
ora 09:00 și 24.05.2022 ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatelor procedurii de inventariere a bunurilor din averea debitorului TT Holding Administrations 
SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile 
din averea debitorului TT Holding Administrations SRL și a valorii contractului de novație al contractului de leasing nr. 
30183184/13.11.2018 încheiat între debitor și Unicredit Leasing Corporation IFN SA privind bunul mobil autoturism 
marca BMW730D, serie șasiu WBA7C41070G435842, număr de înmatriculare B51TUD, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatelor procedurii de inventariere a bunurilor din averea debitorului TT Holding Administrations 
SRL. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1609/14.04.2022, au fost identificate în averea debitorului A.G.N. Group 
SRL următoarele bunuri: 

Denumire mijloc de transport Existență 
faptică 

Observații 

autoutilitară marca Toyota Land Cruiser J9, nr. înmatriculare TM01TTH, serie șasiu 
JT111GJ9000009402; an fabricație 1997; număr național de registru 
BF1D221313K19E2; culoare verde; caroserie BB03 FURGON; serie motor 0179065 

1 
 

Stare tehnică – defect 
Kilometri parcurși: aprox. 356.989 km 
CIV N056754 
Talon T00783588M 

autoutilitară marca Volkswagen Transporter 70X02D; nr. înmatriculare TM21CZY; 
serie șasiu WV1ZZZ70ZYH064795; an fabricație 2000; număr național de registru 
B112151112BC8E2; culoare alb; serie motor 217820; caroserie BA suprastructura 
deschisa 

1 Stare tehnică – geam spart, nefuncțional 
CIV N055411 
Lispa talon 
 

autoturism marca Volkswagen Transporter 7DB; nr. înmatriculare TM19ERO; serie 
șasiu WV2ZZZ70ZYH074433; an fabricație 2000; număr național de registru 
AC111C1111K87E2; culoare albastru; caroserie AC BREAK 

1 Stare tehnică – necesită reparații 
Kilometri parcurși: aprox. 346.000 km. 
Lipsă CIV 
Talon T0064955 

autoutilitară N1 marca Citroen Jumpy B*****; nr. înmatriculare TM19RMW; serie 
șasiu VF7BYDHXA12512971, an fabricație 1999; caroserie BB Furgon, culoare alb; 
număr național de registru BF156U1111J22E2 

1 Stare tehnică – nefuncțional 
Kilometri parcurși: aprox. 300.000 km. 
CIV M77864 
Talon T00670164M 

De asemenea, în gestiunea societății debitoare TT Holding Administrations SRL au fost identificate următoarele 
mijloace de transport: 

Denumire mijloc de transport Existență 
faptică 

Observații 

BMW730D serie șasiu: WBA7C41070G435842, nr. înmatriculare B51TUD, 
dobandit in 26.11.2018, conform Contractului de leasing financiar nr. 30183184 
din data de 13.11.2018 încheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA 

1 Stare tehnică – funcțional, perne aer auto sparte 
Kilometri parcurși: 155.000 km. 
Lipsa talon 
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Mijlocul de transport BMW730D serie șasiu: WBA7C41070G435842, nr. înmatriculare B51TUD, face obiectul 
Contractului de leasing financiar nr. 30183184 din data de 13.11.2018 încheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN 
SA. 
Conform Notificării nr. 22345TM/12.04.2022, finanțatorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA a comunicat 
rezilierea contractului de leasing nr. 30183184/13.11.2018 și a solicitat predarea bunului BMW 730d/XDrive - 
WBA7C41070G435842, având în vedere faptul că, utilizatorul TT Holding Administrations SRL datoreaza ratele de 
leasing neachitate la termenele de scadență in cuantum de 8.394,77 Ron, si penalitatea de reziliere, care se cuantifica la 
suma de 11.637 euro (11.082,56 + 5% = 11.637 euro), adica suma 57.325,02 lei la cursul de schimb de la data 
deschiderii procedurii (01.07.2021), cand 1 euro = 4.9261 lei. 
De asemenea, conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2021, la data de 31.12.2021 debitorul TT Holding 
Administrations SRL înregistrează următoarele active: 

Denumire activ Existență 
faptică 

Observații 

Mijloc de transport Citroen Jumpy – 9.800,00 lei 1  
Mijloc de transport BMW 730D/X DRIVE 842 – 220.381,57 lei 1  
Mijloc de transport Toyota Landcruiser – 33.623,08 lei 1  
Iphone 12 Pro 256GB nr. 1 – 4.881,09 lei lipsă  
Iphone 12 Pro 256GB nr. 2 – 4.881,09 lei lipsă Bunul urmează a fi predat. 
Garanție Geiger – 58.667,24 lei lipsă Lucrările nu au fost finalizate. 
Garanție Build Corp Dev Ctrt 1180 corp K OV TM – 155.030,41 lei lipsă  
Garanție Build Corp Dev Ctrt 2205 corp L OV TM – 40.195,52 lei lipsă  
Garanție Build Corp Dev. Ctr. 172/28.01.2019 – 9.713,71 lei lipsă  
Garanție Built Dev.Ctr.883/02.05.2019 – 58.364,83 lei lipsă  
Garanție VCN Rocontruct – 250,00 lei lipsă  
Garanție Gabriel Management – 4.731,70 lei lipsă  
Garanție Depotim Vest – 5.569,16 lei lipsă  
Garanție Build Develop. ctr. nr. 913 BCD/SD20/IE/10.07.2020 – 3.000,05 lei lipsă  
Materiale consumabile lucrări materiale Murvest - 1.836,05 lei lipsă  
Producție în curs de execuție: Lucrare Build Corp – 37.600,09 lei lipsă Lucrări nefinalizate 
Producție în curs de execuție: Lucrare Murvest – 65.104,14 lei lipsă  
Producție în curs de execuție: Lucrare curs Murgia – 1.915,89 lei lipsă  
Avans plătit către Autoblitz Land – 10.000,00 lei lipsă  
Avans plătit către CLD Reale State – 37.200,00 lei lipsă  
Avans plătit către Construct Asterix – 10.000,00 lei lipsă  
Avans plătit către Ecosysteme – 413,12 lei lipsă  
Avans plătit către Fiade – 3000,00 lei lipsă  
Avans plătit către Oliver Cargo – 14.705,88 lei lipsă  
Avans plătit către Paltinis – 4.201,68 lei lipsă  
Avans plătit către Amazoane – 168,07 lei lipsă  
Avans plătit către Automobil Bavaria – 168,07 lei lipsă  
Avans plătit către Coda Computer – 420,17 lei lipsă  
Avans plătit către Dedeman – 1.184,18 lei lipsă  
Avans plătit către Egeria (materiale) – 495,00 lei lipsă  
Avans plătit către Imperium Prod. Omnia – 168,07 lei lipsă  
Avans plătit către Johnys Team – 10.000,00 lei lipsă  
Avans plătit către Lda Acc – 1.086,88 lei lipsă  
Avans plătit către New Piastrele – 9.603,47 lei lipsă  
Avans plătit către Top Agregate – 39.947,41 lei lipsă  
Avans plătit către Zebra – 315,48 lei lipsă  
Creanță către Lus-Tes SRL – 132.695,00 lei lipsă Client în procedura de faliment. 
Creanță către Agriexclusiv Construct – 10.433,82 lei lipsă Lucrări nefinalizate 
Creanță către Build Corp Development – 223.178,71 lei lipsă  
Creanță către CG Edilbau 2017 – 1.802,61 lei lipsă  
Creanță către Geiger Transilvania – 6.761,32 lei lipsă  
Creanță către ICCO Facility Management – 6.779,76 lei lipsă  
Creanță către Implenia Baugesell – 1.963,91 lei lipsă Creanță reprezentând garanție. 
Creanță către Murgia – 19.368,27 lei lipsă Lucrări nefinalizate 
Creanță către Nortek Trust – 162.841,26 lei lipsă Client în procedura de faliment. 
Creanță debitori-diverși Bionorica – 3.996,14 lei lipsă  
Creanță debitori-diverși Lus Tes – 10.000,00 lei lipsă Client în procedura de faliment. 
Sume provenite din decontări din operațiuni în curs de clarificare – 21.716,00 lei lipsă  
Numerar în casierie – 232.443,87 lei lipsă Reprezentantul administratorului 

special urmează să prezinte 
documentele justificative. 

Sume în conturi de trezorerie: 71.557,00 lei; 4.191,00 lei; 175,00 lei lipsă Sume executate de către AJFP Timiș. 

Conform Procesului-verbal de sigilare nr. 1612/14.04.2022, lichidatorul judiciar a procedat la sigilarea bunurilor 
identificate în patrimoniul și gestiunea debitorului: 

autoutilitară marca TOYOTA LAND CRUISER J9, nr. înmatriculare TM01TTH, serie șasiu JT111GJ9000009402; an fabricație 1997; număr 
național de registru BF1D221313K19E2; culoare verde; caroserie BB03 FURGON; serie motor 0179065 
autoutilitară marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER 70X02D; nr. înmatriculare TM21CZY; serie șasiu WV1ZZZ70ZYH064795; an fabricație 
2000; număr național de registru B112151112BC8E2; culoare alb; serie motor 217820; caroserie BA suprastructura deschisa 
autoturism marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7DB; nr. înmatriculare TM19ERO; serie șasiu WV2ZZZ70ZYH074433; an fabricație 2000; 
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număr național de registru AC111C1111K87E2; culoare albastru; caroserie AC BREAK 
autoutilitară N1 marca CITROEN JUMPY B*****; nr. înmatriculare TM19RMW; serie șasiu VF7BYDHXA12512971, an fabricație 1999; 
caroserie BB Furgon, culoare alb; număr național de registru BF156U1111J22E2 
BMW730D serie șasiu: WBA7C41070G435842, nr. înmatriculare B51TUD, dobandit in 26.11.2018, conform Contractului de leasing financiar nr. 
30183184 din data de 13.11.2018 încheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA 

Menționăm faptul că, mijloacele de transport anterior menționate au fost lăsate în custodia asociatului Ivașcu T. M.. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm respectuos Adunării Generale a Creditorilor să ia act de rezultatele procedurii de inventariere a bunurilor din 
averea debitorului TT Holding Administrations SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile 
din averea debitorului TT Holding Administrations SRL și a valorii contractului de novație al contractului de leasing nr. 
30183184/13.11.2018 încheiat între debitor și Unicredit Leasing Corporation IFN SA privind bunul mobil autoturism 
marca BMW730D, serie șasiu WBA7C41070G435842, număr de înmatriculare B51TUD, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului TT Holding Administrations 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 
04.02.2022. 
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 TT Holding Administrations SRL, pentru onorariul de 2.200,00 lei (nu 
se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 7 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 TT Holding Administrations SRL, pentru onorariul de 2.000,00 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 TT Holding Administrations SRL, pentru onorariul de 1.950,00 lei (inclusiv 
TVA).  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 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 TT Holding Administrations SRL și a valorii 
contractului de novație al contractului de leasing nr. 30183184/13.11.2018 încheiat între debitor și Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA privind bunul mobil autoturism marca BMW730D, serie șasiu WBA7C41070G435842, număr de 
înmatriculare B51TUD, 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, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


