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Nr. 780/17.06.2013 
Dosar nr.: 5351/30/2013 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Termen: 04.07.2013 
Debitor: A.G.N. Service SRL - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu 
sediul în Timișoara, str. Medicinei, nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 1, jud. Timiş, J35/1990/2004, CUI 
RO 16585483 
Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, 
nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 

 
     Raportul administratorului judiciar întocmit în conformitate cu 

dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 85/2006 cu propunerea de prelungire a 

perioadei de observație în cadrul procedurii generale 

 

 

 Date de identificare a persoanei juridice 

Societatea A.G.N. Service SRL este persoană juridică română, cu sediul 
în Timișoara, str. Medicinei, nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 1, jud. Timiş. Societatea a 
fost înfiinţată în anul 2004, având nr. de înregistrare la ORC Timiş 
J35/1990/2004 şi CUI RO 16585483, forma de proprietate privată (SRL), iar 
obiectul principal de activitate îl constituie „Lucrări de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale” – cod CAEN Rev. 2: 4120. 
 

Date privind asociaţii şi administratorii societăţii 
Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 1.000 lei, deţinut în 

proporţie de 100% de către domnul CUCOLAȘ Ion, născut la data de 
09.02.1974, în Fălticeni, jud. Suceava, domiciliat în Timișoara, str. Burebista, 
nr. 8, sc. A, et. 5, ap. 17, jud. Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 805756, 
eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 23.02.2010, CNP 1740209330795, 
care deține și calitatea de administrator statutar al societății. 
 

Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de  

Legea nr. 85/2006 

Prin Încheierea nr. 1088 din data de 16.05.2013 pronunţată de Tribunalul 
Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 5351/30/2013, a fost admisă cererea 
formulată de debitorul A.G.N. Service SRL şi în temeiul art. 32 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
împotriva acestuia.  

În cadrul procedurii este desemnat în calitate de administrator judiciar 
SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, 
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jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO 20804476, prin reprezentant legal d-nul 
Mihail Bojincă – practician în insolvență. 

 
Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 

După numirea noastră în calitate de administrator judiciar, prin Încheierea 
nr. 1088 din data de 16.05.2013, s-au întreprins demersuri în vederea respectării 
prevederilor art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.    

Astfel, administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii în 
Registrul Comerţului, obţinând informaţi referitoare la datele de identificare a 
societăţii, asociaţi şi obiect de activitate.  

În urma acestui demers, precum și a faptului că cererea de deschidere a 
procedurii de insolvență a aparținut debitorului, la data de 24.05.2013 la sediul 
nostru s-a prezentat administratorul statutar al debitorului, căruia i-a fost 
înmânată sub semnătură de primire, notificarea deschiderii procedurii generale 
de insolvenţă.  

Având în vedere faptul că la data de 28.05.2013, în conformitate cu art.18 
din Legea Cadru, prin decizia asociatului unic al debitorului s-a hotărât numirea 
în calitatea de administrator special a d-nului Cucolaș Ion, acesta conform 
prevederilor legale ne-a adus la cunoştinţă intenţia debitorului de a continua 
activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea redresării 
activităţii societăţii potrivit art. 94 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 85/2006. În acest 
context debitorul ne-a informat că a întocmit şi depus la dosarul cauzei 
declaraţiile pe proprie răspundere prevăzute de art. 28 alin. (1) lit. e, h, j şi k din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Administratorul judiciar a adus la cunoştinţa administratorului societăţii 
prevederile art. 45 alin. (1), (2) și (3) din Legea insolvenței privind 
obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor și corespondenței emise, a 
mențiunilor “societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective”. 
 Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de întocmi şi 
păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după 
deschiderea procedurii, astfel cum prevede art. 46 alin. (2) din Legea 85/2006. 

 În considerarea art. 4 alin. (2) din Lege s-a deschis contul unic distinct, pe 
numele debitorului, destinat să suporte toate cheltuielile aferente procedurii 
insolvenţei. 

De asemenea, la data de 24.05.2013 s-a depus la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș, cererea în vederea publicării în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
insolvenţei asupra debitorului. 

 În vederea informării creditorilor s-a publicat anunţul de deschidere a 
procedurii de insolvenţă în ziarul de largă circulaţie “Adevărul” Ediția 
Națională, prin care s-a adus la cunoştinţa prezumtivilor creditori faptul că a fost 
deschisă procedura insolvenţei asupra debitorului A.G.N. Service SRL.  
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De asemenea, tot în acest scop, s-au trimis notificări privind deschiderea 
procedurii insolvenţei către principalii creditori bugetari, Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Timiș, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, AAAS 
București și Administrația Fondului pentru Mediu. 

Pentru a se constata dacă societatea figurează în evidenţele Primăriei 
Timișoara cu bunuri impozabile ne-am adresat acestei instituții cu solicitarea de 
a ne comunica dacă debitorul figurează cu terenuri, clădiri sau mijloace de 
transport şi/sau a figurat în evidenţele acesteia cu terenuri, clădiri sau mijloace 
de transport în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. Până la această dată 
nu am primit răspuns la solicitarea noastră.        

Ca urmare a faptului că la data de 24.05.2013 am intrat în posesia listei 
complete cu numele şi adresele creditorilor societăţii conform art. 28 alin. (1) lit. 
c) din Legea 85/2006, am notificat creditorii societății debitoare asupra 
deschiderii procedurii de insolventa împotriva A.G.N. Service SRL. 

În considerarea intenţiei declarate a debitorului de a intra în reorganizare 
în baza unui plan de reorganizare în condiţiile art. 94 alin. (1)  lit. a) din Legea 
nr. 85/2006, şi conform art. 49 alin.(1) lit. a) din același act normativ, pe durata 
perioadei de observaţie activitatea curentă a societăţii debitoare va continua să se 
desfăşoare în baza contractelor încheiate cu diverşi parteneri sub supravegherea 
administratorului judiciar.  

 
Concluzii finale 

Având în vedere cele precizate anterior, ca urmare a faptului că debitorul 
şi-a manifestat intenţia de a propune un plan de reorganizare în conformitate cu 
art.  94 alin. (1) lit. a)  din Legea Cadru, a faptului că societatea debitoare a 
depus la administratorul judiciar documentele prevăzute de art. 28 alin. (1) din 
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, solicităm instanţei prelungirea 
perioadei de observație din cadrul procedurii generale, timp în care 
administratorul judiciar pe baza actelor prevăzute la art. 28 va proceda la 
examinarea activităţii societăţii pentru a putea arăta în condiţiile art. 20 alin. (1) 
lit. b) şi art. 59 alin. (2) şi (3), dacă există o posibilitatea reală de reorganizare 
efectivă a activităţii societăţii debitoare. 

 
Faţă de cele precizate mai sus solicităm respectuos: 
 

-  aprobarea concluziilor prezentului raport, şi pe cale de consecință 

prelungirea perioadei de observaţie din cadrul procedurii generale. 
 

 
                                    


