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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1774 Din data de 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) și (2) și art. 159 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul 
asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul Alexa Total Instal SRL, în anexă, în 
număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe 

privind debitorul Alexa Total Instal SRL 

Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) și (2) și art. 159 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Alexa Total Instal SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 
- Mențiuni privind fondurile obținute din lichidarea bunurilor imobile garantate în favoarea creditorului BRD - Groupe 
Société Générale SA: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun imobil Suma (lei) 
TVA 

colectată 
Observații 

1 

Bun 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, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa Total 
Instal SRL, grevat de sarcini în favoarea creditorului BRD - 
Groupe Société Générale SA 

174,366.23 
lei 

27,839.99 
lei 

Bun imobil adjudecat conform Procesului-
verbal de licitație publică nr. 
3768/29.09.2021, încheiat în data de 
29.09.2021, ora 11:00, Actului de adjudecare 
nr. 3909/06.10.2021 și Contractui de vânzare 
perfectat de Biroul Individual Notarial Todor 
D., Încheiere de autentificare nr. 1163 din 
data de 25.10.2021, de către persoana fizică 
Tau C., la prețul de 29.610,68 EURO 
exclusiv TVA, respectiv 35.236,71 EURO 
inclusiv TVA. 

2 

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, aflat în proprietatea societății debitoare 
Alexa Total Instal SRL, grevat de sarcini în favoarea 
creditorului BRD - Groupe Société Générale SA 

548,089.80 
lei 

87,510.14 
lei 

Bun imobil adjudecat conform Procesului-
verbal de licitație publică nr. 
3303/06.09.2021, încheiat în data de 
06.09.2021, ora 13:00, Actului de adjudecare 
nr. 3777/30.09.2021 și Contractului de 
vânzare perfectat de Societatea Profesională 
Notarială „Românu”, încheiere de 
autentificare nr. 6742 din data de 20.10.2021, 
de către persoana juridică Art Polpro SRL la 
prețul de 93.100 EURO exclusiv TVA, 
respectiv 110.789 EURO inclusiv TVA. 

  Total sume obţinute din vânzare imobile 
722,456.03 

lei 
115,350.12 

lei 
  

- Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma (lei) 
TVA 

colectată 
Caiet de sarcini pentru participare la licitația publică privind valorificarea bunului 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 pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-
12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, achiziționat de Urda Borislava PFA, conform 
facturii fiscale seria TM nr. 1/13.05.2021 

595.00 lei 95.00 lei 

Caiet de sarcini pentru participare la licitația publică privind valorificarea bunului 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 pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-
12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, achiziționat de persoana juridică Art Polprol 
SRL, conform facturii fiscale seria TM nr. 2/01.09.2021 

595.00 lei 95.00 lei 
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Caiet de sarcini pentru participare la licitația publică privind valorificarea bunului 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 CF 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, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, achiziționat de persoana fizică Tau C., conform facturii 
fiscale seria TM nr. 3/17.09.2021 

595.00 lei 95.00 lei 

Caiet de sarcini pentru participare la licitația publică privind valorificarea bunului 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 CF 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, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, achiziționat de Reform Trading SRL, conform facturii 
fiscale seria TM nr. 4/17.09.2021 

595.00 lei 95.00 lei 

Caiet de sarcini pentru participare la licitația publică privind valorificarea bunului 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 CF 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, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, achiziționat de persoana fizică Flori F. C., conform facturii 
fiscale seria TM nr. 5/20.09.2021 

595.00 lei 95.00 lei 

Caiet de sarcini pentru participare la licitația publică privind valorificarea bunului 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 CF 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, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, achiziționat de persoana juridică Damira Imobiliari SRL, 
conform facturii fiscale seria TM nr. 6/21.09.2021 

595.00 lei 95.00 lei 

Total 3,570.00 lei 570.00 lei 

- Menţiuni privind garanția încasată aferentă licitației publice: 

Încasări - garanție licitație publică Suma (lei) 

Garanția de participare la licitaţie publică din data de 29.09.2021, ora 11:00 achitată de persoana fizică Tau C. în valoare de 
11.011,23 lei (2.225,70 EURO la cursul valutar de 4.9473 LEI/EURO din data de 17.09.2021), conform dovada plată din data 
de 17.09.2021 (referință tranzacție 210917S886009202) 

11,011.23 lei 

Garanția de participare la licitaţie publică din data de 29.09.2021, ora 11:00 achitată de persoana juridică Damira Imobiliari 
SRL în valoare de 12.000,00 lei (2.424,73 EURO la cursul valutar de 4.9490 LEI/EURO din data de 23.09.2021), conform ordin 
de plată nr. 182 din data de 23.09.2021 

12,000.00 lei 

Garanția de participare la licitaţie publică din data de 29.09.2021, ora 11:00 achitată de persoana juridică Reform Trading SRL 
în valoare de 11.008,00 lei (2.225,05 EURO la cursul valutar de 4.9473 LEI/EURO din data de 17.09.2021), conform ordin de 
plată nr. 110 din data de 17.09.2021 

11,008.00 lei 

Garanția de participare la licitaţie publică din data de 29.09.2021, ora 11:00 achitată de persoana fizică Flori F. V. în valoare de 
11.039,00 lei (2.230,95 EURO la cursul valutar de 4.9481 LEI/EURO din data de 20.09.2021), conform ordin de plată nr. 133 
din data de 20.09.2021 (referință tranzacție 002EACH212631009) 

11,039.00 lei 

Garanția de participare la licitaţie publică din data de 06.09.2021, ora 13:00 achitată de persoana juridică Art Polpro SRL în 
valoare de 54.714,75 lei (11.079,00 EURO la cursul valutar de 4.9386 EURO din data de 02.09.2021), conform ordin de plată 
nr. 173 din data de 03.09.2021 

54,714.75 lei 

Total 99,772.98 lei 

- Menţiuni privind garanția restituită aferentă licitației publice: 

Plăţi/ Restituiri - garanție licitație publică Suma (lei) 

Restituire garanție de participare la licitația publică din 29.09.2021 către persoana fizică Flori F. C. 11,022.49 lei 

Restituire garanție de participare la licitația publică din 29.09.2021 către persoana juridică Reform Trading SRL 10,991.49 lei 

Restituire garanție de participare la licitația publică din 29.09.2021 către persoana juridică Damira Imobiliari SRL 11,983.49 lei 

Total 33,997.47 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr.crt. Descriere creanţe Suma (lei) TVA colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 0.00 lei 

Sume totale încasate urmare lichidării bunurilor imobile garantate în favoarea creditorului BRD - Groupe Société 
Générale SA, inclusiv TVA: 

  Suma (lei) TVA colectată 

Sume totale încasate din lichidarea bunurilor imobile 726,026.03 lei 115,920.12 lei 

3. Mențiuni privind cheltuielile direct atribuite bunurilor imobile garantate în favoarea creditorului BRD - Groupe 
Société Générale SA: 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli direct atribuite bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea  
creditorului BRD - Groupe Société Générale SA 

Suma (lei) 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29.09.2007 - pentru sumele încasate 
din vânzarea bunurilor imobile garantate și a caietelor de sarcini aferente, se aplică procentul de 2% la suma 
încasată, exclusiv TVA) 

12,202.12 lei 

2 
TVA de plată conform disp. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aferentă valorificării 
bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea creditorului BRD - Groupe Société Générale SA 

115,920.12 lei 
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3 
Impozit pe profit datorat urmare valorificării bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea creditorului BRD 
- Groupe Société Générale SA 

68,760.96 lei 

4 

Cheltuieli cu deplasările în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil garantat 
situat în Arad și predării acestuia adjudecatarului - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 

535.00 lei 

5 

Cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice privind valorificarea bunurile imobile garantate în favoarea 
creditorului BRD - Groupe Société Générale SA în ziarul de largă circulație Național - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

1,119.41 lei 

6 
Cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice privind valorificarea bunurile imobile garantate în favoarea 
creditorului BRD - Groupe Société Générale SA în ziarul de largă circulație Național 

155.32 lei 

7 

Onorariul variabil lichidator judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL reprezentând 1% (exclusiv TVA) 
din sumele distribuite creditorului BRD - Groupe Société Générale SA urmare valorificării bunurilor imobile 
garantate, 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 

5,719.47 lei 

  
Total cheltuieli direct atribuite bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea creditorului BRD - Groupe 

Société Générale SA 
204,412.40 lei 

4. Mențiuni privind cota-parte a cheltuielilor curente indirecte atribuite bunurilor imobile garantate în favoarea 
creditorului BRD - Groupe Société Générale SA, conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Denumire bunuri Valoare Pro-rata 

1 

Bun 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, aflat în proprietatea 
societății debitoare Alexa Total Instal SRL, grevat de sarcini în favoarea creditorului BRD - Groupe Société 
Générale SA 

146,526.24 lei 

98.00% 

2 

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, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa Total 
Instal SRL, grevat de sarcini în favoarea creditorului BRD - Groupe Société Générale SA 

460,579.66 lei 

3 
Mijloace fixe și stocuri 

12,371.43 lei 2.00% 

 Total valoare bunuri din averea debitorului Alexa Total Instal SRL 619,477.33 lei 100.00% 

 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli indirecte totale Suma (lei) 

Cota-parte a 
cheltuielilor indirecte 

atribuită bunurilor 
imobile grevate de 
sarcini în favoarea 
creditorului BRD - 

Groupe Société 
Générale SA (pro-rata 

de 98,00%) 

1 

Onorariul lichidatorului judiciar provizoriu MBS Insolv Consult SPRL în sumă de 2.350 lei + 
TVA, stabilit prin Încheierea civilă nr. 950 din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul 
Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2021, judecătorul-sindic a admis cererea de 
completare a Sentinței nr. 1081/03.12.2020 pronunțată de de Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. 4751/30/2021 (conform facturii fiscale seria M.B.S. TM nr. 
0414/01.11.2021) 

2,796.50 lei 

2,740.65 lei 

2 

Onorariul fix al lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL datorat petru 
perioada 03.12.2020 – 03.11.2021, de 200 lei + TVA/lună, 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 

2,618.00 lei 
2,565.72 lei 

3 
Cheltuieli servicii evaluare a bunurilor imobile și mobile din averea debitorului, prestate de 
expert evaluator MKU SRL, conform facturii fiscale seria MKU nr. 2021247/15.10.2021 

4,800.00 lei 
4,704.14 lei 

4 Cheltuieli cu comisioanele bancare 335.06 lei 328.37 lei 

5 

Cheltuieli cu deplasare în vederea prezentării bunurilor mobile potențialilor clienți, predarea 
bunurilor mobile adjudecatarului - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator 
ec. Popescu G. 

660.13 lei 
646.95 lei 

6 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu 
G. 

121.90 lei 
119.47 lei 

7 
Cheltuieli furnizare informații Oficiul Național al Registrului Comerțului - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

80.00 lei 
78.40 lei 

8 
Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 

563.73 lei 
552.47 lei 

9 Cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice în ziarul Național 454.84 lei 445.76 lei 

10 

Cheltuieli cu serviciile de transport, prelucrare și arhivarea documentelor financiar-contabile ale 
debitorului, prestate de Sicar Archiserv SRL (conform facturii fiscale seria SCR nr. 
1413/02.03.2022), în baza ofertei aprobată de Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
Alexa Total Instal SRL din data de 02.02.2022, ora 08:00  

29,390.70 lei 

28,803.75 lei 

 Total cheltuilei indirecte 41,820.86 lei 40,985.66 lei 

5. Mențiuni cu privire la sumele de distribuit creditorului garantat BRD - Groupe Société Générale SA, conform disp. 
art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014: 

Total sume încasate din valorificarea bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea 726,026.03 lei 
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creditorului BRD - Groupe Société Générale SA, inclusiv TVA 
Total cheltuieli direct atribuite bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea creditorului 

BRD - Groupe Société Générale SA 
204,412.40 lei 

Cota-parte a cheltuielilor indirecte atribuită bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea 
creditorului BRD - Groupe Société Générale SA  

40,985.66 lei 

Sume de distribuit creditorului garantat BRD - Groupe Société Générale SA conform disp. art. 
159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 

480,627.97 lei 

 
Anexe: Situația cheltuielilor de procedură 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și număr 
document 

Data 
document 

Sumă 
(încusiv 
TVA) Descriere 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
25697 06.01.2021 

20.00 lei 
solicitare informații despre societatea debitoare 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
251194 04.02.2021 

20.00 lei 
solicitare informații despre societatea debitoare 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
360637 18.02.2021 

20.00 lei 
solicitare informații despre societatea debitoare 

4 SC Olimpiq Media SRL PBL 24246 22.03.2021 
122.21 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe și stocurilor în ziarul Național din data de 

22.03.2021 

5 SC Olimpiq Media SRL PBL 24246 22.03.2021 
171.41 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Arad și a imobilului din Timișoara în ziarul 

Național din data de 22.03.2021 

6 SC Olimpiq Media SRL PBL 24785 15.04.2021 
83.23 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Arad în ziarul Național din data de 

15.04.2021 

7 SC Olimpiq Media SRL PBL 24804 16.04.2021 
55.38 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 16.04.2021 

8 SC Olimpiq Media SRL PBL 24804 16.04.2021 
82.30 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Timișoara în ziarul Național din data de 

16.04.2021 

9 SC Olimpiq Media SRL PBL 24870 20.04.2021 
61.26 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
stocurilor în ziarul Național din data de 20.04.2021 

10 SC Olimpiq Media SRL PBL 25182 10.05.2021 
163.67 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Arad și a imobilului din Timișoara în ziarul 

Național din data de 10.05.2021 

11 SC Olimpiq Media SRL PBL 25182 10.05.2021 
56.00 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 10.05.2021 

12 SC Olimpiq Media SRL PBL 25288 13.05.2021 
61.26 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
stocurilor în ziarul Național din data de 13.05.2021 

13 SC Olimpiq Media SRL PBL 25597 27.05.2021 

124.69 lei 

publicare anunț privind anularea licitațiilor publice din data 
de 31.05.2021 aferente imobilului din Arad și a imobilului 

din Timișoara în ziarul Național din data de 27.05.2021 

14 SC Olimpiq Media SRL PBL 25766 04.06.2021 
58.48 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 04.06.2021 

15 SC Olimpiq Media SRL PBL 25800 07.06.2021 
60.95 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
stocurilor în ziarul Național din data de 04.06.2021 

16 SC Olimpiq Media SRL PBL 25830 08.06.2021 
47.03 lei 

publicare anunț privind selecție de oferte de servicii 
transport, pază, depozitare Național din data de 08.06.2021 

17 SC Olimpiq Media SRL PBL 26126 24.06.2021 
163.67 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Arad și a imobilului din Timișoara în ziarul 

Național din data de 24.06.2021 

18 SC Olimpiq Media SRL PBL 26189 28.06.2021 
41.15 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
stocurilor în ziarul Național din data de 28.06.2021 

19 SC Olimpiq Media SRL PBL 26600 21.07.2021 
166.15 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Arad și a imobilului din Timișoara în ziarul 

Național din data de 21.07.2021 

20 SC Olimpiq Media SRL PBL 26986 17.08.2021 

164.29 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Arad și a imobilului din Timișoara în ziarul 

Național din data de 17.08.2021 

21 SC Olimpiq Media SRL PBL 27294 07.09.2021 
117.27 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
stocurilor și mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 

07.09.2021 

22 SC Olimpiq Media SRL PBL 27441 15.09.2021 
76.73 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Arad în ziarul Național din data de 

15.09.2021 
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23 SC Olimpiq Media SRL PBL 27523 20.09.2021 
78.59 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
imobilului din Arad în ziarul Național din data de 

20.09.2021 

24 SC Olimpiq Media SRL PBL 27697 29.09.2021 
117.27 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
stocurilor și mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 

29.09.2021 

25 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008761 01.10.2021 
8.20 lei 

Comunicare somație către administratorul statutar Spînu I. 
referitor predare documente financiar-contabile 

26 SC Olimpiq Media SRL PBL 27804 04.10.2021 
37.75 lei 

publicare anunț de licitație publică privind selecție oferte 
de transport și depozitare bunuri mobile în ziarul Național 

din data de 04.10.2021 

27 
Rompetrol Downstream 

SRL 
227 08.10.2021 

370.02 lei 

cheltuieli combustibil pentru prezentare clienti bunurile  
mobile expuse spre valorificare 

28 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009083 12.10.2021 
8.20 lei 

Comunicare somație către administratorul statutar Spînu I. 
referitor predare documente financiar-contabile 

29 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0309497 
14.10.2021 

20.00 lei 
Furnizare informații debitor  

30 SC Olimpiq Media SRL PBL 28165 22.10.2021 
141.09 lei 

publicare anunț de licitație publică privind ședința de 
supraofertare valorificare stocuri și mijloace fixe în ziarul 

Național din data de 22.10.2021 

31 
OMV Petrom Marketing 

SRL 
0893-00048 29.10.2021 

535.00 lei 

cheltuieli combustibil deplasare în vederea încheieirii 
contractului de vânzare-cumpărare și predării bunului 

imobil către adjudecatar 
32 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009886 05.11.2021 8.20 lei Comunicare somație către client Mates D.  

33 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009884 05.11.2021 8.20 lei Comunicare somație către client Hora A. 

34 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009885 05.11.2021 8.20 lei Comunicare somație către client Fan Tour & Travel SRL 

35 
Rompetrol Downstream 

SRL 
83 08.11.2021 

290.11 lei 
Alimentare combustibil deplasare în vederea predării 

bunurilor mobile adjudecate 

36 C. N. Poșta Română S.A. DIV00010033 11.11.2021 
65.60 lei 

Comunicare somații către clienți în vederea achitării 
debitelor restante 

37 C. N. Poșta Română S.A. DIV00045609 13.11.2021 
15.30 lei 

comunicare cerere de chemare în judecată a clientului 
Solaren SRL către Judecătoria Deva 

38 SC Olimpiq Media SRL PBL 28633 17.11.2021 
41.46 lei 

publicare anunț de licitație publică privind selecție oferte 
servicii de arhivare evidențe contabile ale debitorului în 

ziarul Național din data de 17.11.2021 

 Cheltuieli de procedură (1:38) 3,690.33 lei 
 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


