
 
 

 

   

str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 

 

 

 

 

ANEXA 10 - PROPUS SPRE APROBAREA AGC DIN 19.09.2018 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

 

de vânzareaimobilizărilor financiare  în număr de 55.597 
reprezentând o cotă de participare de 49,8762%,  

sub formă de părți sociale deținute de  

SC Hydro - Engineering SAla SC Aquaris Crivaia SRL 
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CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Vânzareaimobilizărilor financiare în număr de 55.597 reprezentând o 
cotă de participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale, deținute deSC Hydro - 
Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, având o valoare de piață în cuantum de 

2.407.350lei, respectiv 43,30 lei / acțiune (conform Raport de evaluare), va avea loc 
prinlicitaţie publică, organizată în conformitate cu disp. art. 116 alin. (2), art. 120 
alin. (2) din Legea nr. 85/2006, şi art. 769 din NCPC, potrivit dispoziţiilor prezentului 
regulament. 

Societatea Hydro - Engineering SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, are 
sediul în Reșița, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, este 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, având CUI 18045420și 
este reprezentată prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL prin asociat 

coordonator ec. Popescu Georgeși Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru 

Petrișor-Liviu. 

 Art. 2. La şedinţa de licitație au acces neîngrădit toţi cumpărătorii potenţiali 
care respectă prevederile prezentului regulament. 

 Art. 3. Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea ședinței de 
licitație publicăeste obţinerea celui mai bun preţ în vederea valorificării imobilizărilor 
financiare sub formă de părți sociale pe care SC Hydro-Engineering SA le deține la SC 
Aquaris Crivaia SRL şi maximizarea averii debitorului conform art. 116 alin.(1) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Art.4. Conform art. 853 din NCPC, la cererea adjudecatarului, lichidatorul 
judiciar, cu acordul creditorului, când acesta nu este adjudecatar, precum şi al 
debitorului, pentru partea din preţ care depăşeşte valoarea creanţei, poate stabili plata 
preţului în rate cu dobânda legală aferentă, numărul acestora, cuantumul şi data 
scadenţei lor, precum şi suma care se plăteşte de îndată drept avans. 

 Art. 5. Conform art. 878 din NCPC, erorile de calcul și alte greșeli materiale se 
vor îndrepta de lichidatorul judiciar din oficiu, sau la cerere, făcându-se mențiune 
despre aceasta în încheierea prin care se dispune eliberarea sau, după caz, 
distribuirea sumei. 

 

 CAP. II. PREGĂTIREA VALORIFICĂRII IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE 

în număr de 55.597reprezentând o cotă de participare de 49,8762%, sub formă de 
părți sociale, deținute de Hydro - Engineering SA la Aquaris Crivaia SRL 

 Art. 6. Anunțul cu privire la valorificarea bunului prin licitație publică va fi 
publicat în ziare de răspândire naţională (Adevărul, Evenimentul zilei, etc)și va fi afișat 
pe site - urile www.anunturipublicitare.ro,www.locbun.ro,www.licitatii-insolventa.roși 
pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro. 

Anunţul trebuie să cuprindă: 
- denumirea şi sediul lichidatorului judiciar; 
- numărul dosarului de insolvență; 
- data, ora şi locul licitaţiei; 



  3 
 

  

- preţul de pornire precum şi imobilizările financiare scoase la licitaţie; 
-numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul 

debitorului; 
-  identificarea imobilizărilor financiare precum şi descrierea lui sumară; 
- semnătura şi ştampila lichidatorului judiciar; 
- somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilizărilor 

financiare să îl anunţe pe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru ședința 
de licitație publică; 

Art. 7. Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să 
depună la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu până în data ședinței: 

- ofertă de cumpărare şi dovada consemnării  cauţiunii de 10% din preţul de 
pornire a valorificării bunuluireprezentând imobilizări financiare în număr de 55.597 
reprezentând o cotă de participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale, pe care 
intenţionează să le cumpere, în contul SC HYDRO - ENGINEERING SAdeschis la 
Banca BRD Cont lei RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 - cu cel puţin 48 ore înainte 
de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin.(1) din NCPC. 

- să depună contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 500 lei. 
următoarele înscrisuri : 
a) Participanţii persoane juridice: 

- copie xerox după certificatul de înmatriculare al societăţii; 
- copie xerox după codul de identificare fiscală al societăţii; 
- delegaţie reprezentant legal semnată de conducătorul unităţii; 
- copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat; 

b) Participanţii persoane fizice: 
- copie xerox după actul de identitate CI/BI; 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de 
la ședința de licitație publică. 

CAP. III. DESFĂŞURAREA ȘEDINȚEI DE LICITAȚIE PUBLICĂ 

Art. 8.Ședința de licitație publică va începe prin citirea de către lichidatorul 
judiciar a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la data stabilită în 
conformitate cu dispoziţiile art. 769 alin.(1) din NCPC. 

Art. 9. La începutul şedinţei de licitație publică, lichidatorul judiciar va anunţa 
preţul de pornire al bunuluireprezentând imobilizări financiare în număr de 55.597 
sub formă de părți socialece urmează a fi vândut, conform dispoziţiilor art. 769 alin.(2) 
din NCPC. 

Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunul reprezentând imobilizări 
financiare în număr de 55.597 reprezentând o cotă de participare de 49,8762%, sub 
formă de părți sociale prin trei strigări succesive, la intervale de timp care să permită a 
se obţine supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel de 
pornire. 

În cazul în care mai mulţi participanţi sunt dispuşi să plătească preţul anunţat, 
atunci se va stabili un pas de licitaţie, iar licitaţia va continua până când ultima ofertă 
a unui participant nu a fost supralicitată de ceilalţi participanţi. Pasul de licitaţie va fi 
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cuprins între 1-10 % din preţul de strigare. La trecerea de la un pas de licitaţie la altul 
se va lăsa un interval de timp de 5(cinci) minute în cuprinsul căruia ofertanţii se pot 
hotărî dacă merg mai departe sau se retrag. 

Art. 10.Lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a oferit preţul 
cel mai mare. 

În cazul în care la şedinţă se prezintă doar un singur participant care oferă 
preţul de pornire, acesta va fi declarat adjudecatar în conditiile art. 769 alin. (5) din 
NCPC. 

Art. 11. În cazul în care nici un participant nu oferă preţul de pornire, 
lichidatorul judiciar va consemna această împrejurare în procesul verbal de licitaţie şi 
va sista licitaţia. 

Art. 12.Lichidatorul judiciar va întocmi un proces verbal privind desfăşurarea 
şedinţei, în cuprinsul căruia se vor consemna locul, data şi ora când ședința a început 
şi s-a terminat,  participanţii, bunul vândut, preţul rezultat din vânzarea acestuia, 
precum şi numele sau denumirea adjudecatarului, care a oferit preţul cel mai mare. 

Art. 13. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitație publică va fi 
semnat de lichidatorul judiciar şi participanţi. 

Art. 14. Adjudecatarul bunului reprezentând imobilizări financiare în număr de 
55.597 reprezentând o cotă de participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale va 
depune preţul în contul unic de insolvență al debitorului SC HYDRO - ENGINEERING 
SAîn cel mult 5(cinci) zile de la data sedinţei, ţinându-se seama de cauţiunea depusă, 
dacă nu se stabileşte în alt mod conform art. 771 alin.(1) din NCPC. 

Art. 15. Celorlalţi participanţi li se vor restitui cauţiunea depusă mai puţin 
comisionul bancar. 

Art. 16. Dacă ajudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5(cinci) zile, 
bunurile – imobilizări financiare se va scoate din nou la vânzare, el fiind obligat să 
plătească cheltuielile prilejuite de şedinţele de licitație publicăprecum diferenţa de preţ 
ce rezultă în urma celei de a doua ședințe de licitație publică conform art. 771 alin.(3) 
din NCPC. 

Art. 17. Dacă la noul termen bunulreprezentând imobilizări financiare în număr 
de 55.597 sub formă de părți sociale nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat 
să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea acestuia. 

Art. 18. După plata integrală a preţului licitat în baza procesului verbal întocmit 
cu ocazia licitației publice, se va întocmi certificatul(procesul verbal) de adjudecare 
conform art. 773 alin.(1) din  NCPC. Potrivit art. 120 alin.(2) teza a I –a din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei şi conform art. 773 alin.(2) din NCPC 
certificatul de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de 
proprietate. 

Art. 19.În vederea valorificării imobilizărilor financiare se vor organiza serii de 
licitaţii, astfel: 

 Prima serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare începând 
de la 100% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de 
cel puţin 7 zile de la data publicării/afişării anunţului; 



  5 
 

  

 A doua serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare 
începând de la 90% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare la un 
termen de cel puţin 7 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 

 A treia serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare 
începând de la 80% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare la un 

termen de cel puţin 7 zile de la data publicării/afişării anunţului. 

Art. 20. După organizarea/epuizarea ședinţelor de licitație publică, în situaţia în 
care bunul - imobilizări financiare în număr de 55.597 reprezentând o cotă de 
participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale din proprietatea debitoarei SC 
HYDRO - ENGINEERING SA nu a fost valorificat, se va convoca adunarea creditorilor 
pentru aprobarea diminuării preţului de vânzare. 

 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
și 

Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu 


