
Notificare privind raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe nr. 

1774/28.04.2022 și planul de distribuire între creditori nr. 1776/28.04.2022 

Nr. 1778 Data emiterii: 28.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4751/30/2019; 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. Debitor: Alexa Total Instal SRL, cod de identificare fiscală: 9041519; Sediul social: Timișoara, str. Ciprian 
Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1439/1996. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Alexa Total Instal SRL nr. 
1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 15707/24.09.2020. 
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 Alexa Total Instal SRL, 
conform Încheierii civile nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 160 alin. (1) teza a II-a și alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, urmare 
valorificării bunurilor imobile garantate în favoarea creditorului BRD - Groupe Société Générale SA: bunul imobil 
Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota 
de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în Carte Funciară nr. 314131-C1-U2 Arad (nr. CF 
vechi 69641), cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. 
Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad și bunul imobil Apartament nr. 1, situat spre stradă, compus din 4 camere, 
bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, cote părți comune 
40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-12531/I, 
construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 166,9 mp, 
situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, notifică creditorii debitorului Alexa Total Instal SRL 
următoarele:  
- Lichidatorul judiciar a înregistrat la grefa Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă (cu solicitarea afișării la ușa 
tribunalului): Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Alexa Total 
Instal nr. 1774/28.04.2022 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 
1776/28.04.2022. 
- Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Alexa Total Instal nr. 
1774/28.04.2022 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1776/28.04.2022 
pot fi consultate de către creditori atât la arhiva Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă la dosarul nr. 4751/30/2019, cât 
și pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro, secțiunea Dosare – Alexa Total Instal SRL. 
- Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Alexa Total Instal nr. 
1774/28.04.2022 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1776/28.04.2022 au 
fost trimise spre publicare în BPI conform cererilor nr. 1775/28.04.2022 și nr. 1777/28.04.2022. 
- Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaţii la raport şi la plan, în termen de 15 zile de la 
publicarea acestora în BPI.  
O copie de pe contestaţie se va comunică de urgenţă lichidatorului judiciar. 
Pentru orice alte informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL prin e-
mail: office@consultant-insolventa.ro sau tel./fax: 0256/220827. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  


