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Nr. 810/25.06.2013 

 
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 
 
 

Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței 

debitorului  

A.G.N. Service SRL - în insolvență, in insolvency, en procedure collective 
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 59 din Legea nr. 85/2006 

 
 

 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.  

MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 

300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 

Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153 

e-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro 

Mobil: 0722 258 352 
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În cadrul procedurii este desemnat în calitate de administrator judiciar 
SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, 
jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO 20804476, prin reprezentant legal d-nul 
Mihail Bojincă – practician în insolvență. 

 
Analiza rezultatelor economico-financiare a debitoarei şi cauzele care au 

dus la apariția stării de insolvenţă 
În urma informaţiilor furnizate de către administratorul societăţii 

debitoare şi a studierii documentelor financiar - contabile, puse la dispoziţia 
administratorului judiciar, am constatat faptul că apariţia stării de insolvenţă a 
fost rezultatul unor factori externi. Pentru a determina cauzele intrării în 
insolvenţă a debitoarei, administratorul judiciar a avut ca şi punct de reper 
documentele contabile. 

Având în vedere că indicatorul financiar „rezultatul net al exerciţiului” 
oferă o imagine clară asupra situaţiei financiare, sintetizând într-o manieră 
explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune, s-a procedat în 
continuare la analiza cu prioritate a acestui indicator financiar, care reflectă cel 
mai bine starea financiară de fapt a debitorului. Perioada de declin economic se 
înregistrează în decursul anului 2008, pe fondul crizei economice resimțite la 
nivel mondial, când debitorul înregistrează un profit în cuantum de 0 lei şi o 
pierdere de circa 65.000 lei.  

Pierderile financiare înregistrate, având în vedere sfera de activitate a 
societăţii, respectiv  domeniul auto – service și spălătorie auto -, s-au datorat 
scăderii drastice a comenzilor ferme de la terţi, pe fondul crizei economice. 

 
Indicatorii din situațiile financiare întocmite se prezintă astfel: 

Indicatori financiari  

Anul raportării 2008 2009 2010 2011 

Nr. 
crt. 

Indicatori de Bilanț `- lei- `- lei- `- lei- `- lei- 

1 ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 632.270 1.223.402 2.509.948 1.905.691 

2 ACTIVE CIRCULANTE – total, din care 143.081 2.906.638 666.267 505.959 

3 Stocuri 39.060 153.266 99.589 81.970 

4 Creanțe 98.426 2.087.954 51.884 21.561 

5 Investiții pe  termen scurt 0 0 0 0 

6 Casa și conturi la bănci 5.595 665.418 514.794 402.428 

7 CHELTUIELI ÎN AVANS 62.818 124.069 101.957 50.522 

A TOTAL ACTIV 838.169 4.254.109 3.278.172 2.462.172 

B SURSE ATRASE - TOTAL, din care: 930.948 4.572.732 4.108.650 4.216.932 
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8 DATORII TOTAL 930.948 4.572.732 4.078.650 4.186.932 

9 VENITURI ÎN AVANS 0 0 30.000 30.000 

10 PROVIZIOANE 0 0 0   

C ACTIV NET -92.779 -318.623 -830.478 -1.754.760 

D 
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, 

din care 
-92.779 -318.623 -830.478 -1.754.760 

11 Capital social subscris vărsat 200 200 200 200 

12 Rezerve         

13 Rezultat reportat         

14 Profit sau pierdere exercițiu         

I 
INDICATORI din contul de profit și 
pierdere  

1 Cifra de afaceri netă 273.014 14.388.238 759.149 1.296.910 

2 VENITURI TOTALE 281.064 14.404.727 913.478 1.367.352 

3 CHELTUIELI TOTALE 339.840 14.626.283 1.565.486 2.290.760 

4 Profit sau pierdere brută         

5 - Profit         

1 - Pierdere 58.776 221.556 652.008 923.408 

2 
Profit sau pierdere netă a exercițiului 
financiar         

3 - Profit         

1 - Pierdere 65.803 224.264 660.258 923.408 

II 
INDICATORI din DATE 

INFORMATIVE  

1 Număr mediu de salariați 2 19 18 25 

2 
Tipul de activitate conform clasificării 
CAEN 

4120 4120 4120 4120 

 
În urma analizării activității societății coroborate cu informațiile furnizate 

de administratorul statutar al societății, am constatat că starea de insolvență a 
fost generată în principal de: 
- modificarea legislației privind termenele de plată în domeniul asigurărilor; 
 Societățile de asigurare efectuau plățile către societate pentru serviciile 
prestate în cadrul service-ului auto autorizat într-un termen de 120 de zile, față 
de termenul inițial de 30 de zile, aspect care a generat întârzieri la plata 
furnizorilor și acumularea de penalități. 
- reducerea drastică a volumului de activitate în sectorul de prestări servicii către 
populație; 
- desfășurarea activității în spații și cu utilaje închiriate; 
- creditele contractate pentru investiții (leasing pentru utilaje), au dus la 
acumularea de datorii. Apelarea la liniile de credit a fost o măsură justă a 



SCP MB Management IPURL  

 

 Pagină 4 

 

asociaților societății, dar care în final a dus la dezechilibre financiare o dată cu 
criza economică. 
 
 Alături de scăderea drastică a comenzilor, principala cauză a apariţiei 
stării de insolvenţă, a fost corelată şi cu alţi factori: 
- nerecuperarea şi/sau recuperarea cu întârziere a creanţelor societăţii de la 
partenerii contractuali, termenele de plată ale acestora ajungând să depăşească 
cu mult data scadentă menţionată în facturi; 
- lipsa permanentă de disponibilităţi băneşti care a dus la dificultăţi în achitarea 
furnizorilor restanţi, asociații fiind obligați în anumite situaţii să împrumute 
societatea pentru a face faţă datoriilor curente şi a nu intra în incidenţă de plată; 
  

Menţiuni privind incidenţa art. 138 din Legea 85/2006 
Din cele prezentate de noi şi din analiza documentelor existente şi puse la 

dispoziţia administratorului judiciar, nu reies elemente care să indice culpa 
vreunei persoane în producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a 
mai multor fapte enumerate de prevederile art. 138 din Legea 85/2006). 

În acest context se poate observa că insolvenţa debitorului se datorează, în 
special unor cauze obiective în contextul general al evoluţiei pieţei - domenii în 
care debitoarea îşi circumscrie activitatea. 

 Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către 
colaboratorii/creditorii societăţii concluzionăm că insolvenţa se datorează, în 
principal, unor factori de natură externă societăţii fără ca aceasta să fie 
imputabilă vreunei persoane. 

 Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 80 din Legea 85/2006, 
menţionăm că, până la această dată, nu am identificat nicio situaţie în care să se 
poată face aplicarea acestor prevederi. 
 

Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societății debitoare 

Ținând cont de situația societății debitoare, de specificul activității și de 
constrângerile interne și externe, considerăm că varianta cea mai eficientă de 
îndestulare a creditorilor este menținerea activității debitorului, eficientizarea 
activității acestuia și întocmirea unui plan de reorganizare corespunzător 
capacităților reale de redresare. 

 
În concluzie, administratorul judiciar consideră că, deși societatea A.G.N. 

Service SRL se confruntă cu o situație economică dificilă, aceasta poate fi 
supusă unui plan de reorganizare cu șanse de reușită prin aplicarea măsurilor 
care vor fi identificate de debitor în planul de reorganizare a activității societății. 

 
Având în vedere intenția de reorganizare și de depunere a unui plan de 

reorganizare, manifestată de către debitor prin cererea de deschidere a procedurii 
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de insolvență, administratorul judiciar, în temeiul art. 59 alin. (3) din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenței, își manifestă disponibilitatea în vederea 
colaborării cu debitorul la întocmirea unui plan de reorganizare propus de 
acesta. 

                                                                  
 
 


