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ANEXA 6 
 

 
(6). Prezentarea programului de administrare a lichidării si a resurselor de 
finanţare a acestuia privind debitoarea SC HYDRO-ENGINEERING SA - în 
faliment, in bankruptcy, en faillite. 

 
 

Notă* 
Acest punct este pentru informarea creditorilor si nu necesită exprimarea unui 
vot in adunarea creditorilor 

Bugetul de lichidare al debitoarei SC  Hydro-Engineering SA 

Previziunea noastră bugetară reflectă o necesitate minimală cu privire la 
personalul esenţial acestei faze, atât din punct de vedere al angajaţilor Hydro-
Engineering SA, dar şi din acela al personalului de specialitate, în înţelesul art. 23 
din Legea nr. 85/2006. 

De asemenea, cât priveşte personalul de specialitate, apreciem că scopul 
fazei falimentului nu poate fi pe deplin atins în lipsa activităţii acestora. 
Dimensiunea juridică a acestei proceduri a avut şi are un caracter deosebit atât 
sub aspectul complexităţii, cât şi al volumului foarte mare de muncă.  

În prezent mai sunt pe rolul instanțelor dosare asociate procedurilor de 
insolvenţă. 

  
Pe cale de consecinţă, aprecierea lichidatorului este că bugetul elaborat şi 

indicat în cuprinsul acestei anexe, reprezintă cea mai eficientă strategie de 
costuri, orice modificare în sensul diminuării putând conduce la o destabilizare a 
propunerii de lichidare aşa cum este descrisă anterior. 
 

Venituri din contracte de închiriere/Imobil Vila Renk – 6.950 lei/lună + TVA. 

1 CHELTUIELI DEPLASARE, DIURNA 12 0 

2 
  
  

CHELTUIELI POŞTALE SI 
TELECOMUNICAŢII 

12 600 

POSTA 12 600 

TELECOMUNICAŢII 12 0 

  TELEFONIE 12 0 

  INTERNET 12 0 

3 
  

CHIRII 12 0 

Imobil strada .... 12 0 

4 
  
  

CHELTUIELI CU APA 12 0 

Imobil strada Caransebesului 16 12 0 

Imobil Vila Rank 12 0 
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5 
  

CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA 12 1,728 

Imobil strada Caransebesului 16 12 1,728 

  Imobil Vila Rank  12 0 

6 
  
  

CHELTUIELI CU GAZELE NATURALE 12 0 

Imobil strada Caransebesului 16 12 0 

Imobil Vila Rank 12 0 

7 
  

CHELTUIELI CU SALUBRITATEA 12 216 

Imobil strada Caransebesului 16 12 144 

  Imobil Vila Rank 12 72 

8 
CHELTUIELI PRESTATORI SERV.DIVERSI 

(asigurări bunuri, servicii copiere, traducere, 
prestatii) 

12 0 

9 CONSUMABILE 12 300 

10 TAXE LOCALE 12 0 

11 PUBLICITATE VALORIFICĂRI BUNURI 12 7,200 

12 
  
  

CHELTUIELI PAZĂ 12 22,860 

Imobil strada Caransebesului 16 12 22,860 

Imobil Vila Rank 12 0 

13 
CHELTUIELI TRANSPORT BUNURI / 

PERSOANE 
12 4,200 

14 SALARII SI TAXELE AFERENTE 12 46,632 

15 COMISIOANE BANCARE 12 600 

16 ONORARIU EXPERTI EVALUATORI - 25,953 

17 
ONORARIU AVOCAŢI RECUPERARE 
CREANTE, FORMULARE ACTIUNI, 

URMARIRE DOSARE 
- 

conform 
Hotărârii AGC 

  
  

TOTAL BUGETAT 
135,693 lei 

 

Programul de administrare a lichidării debitoarei SC Hydro-Engineering SA 

Nr. 
CRT 

  OBSERVATII 

TERMEN LIMITA 
PENTRU 

IMPLEMENTAREA 
MASURII 

CHELTUIELI 
PREVIZIONATE 

PENTRU 
ÎNDEPLINIREA 
MĂSURII - LEI 

1 
Sigilare + Inventariere 

bunuri 

Obiectiv îndeplinit - 
RAPORTUL DE 

INFORMARE AL AGC PCT. 
3 

  0 lei 

2 Angajare evaluator 

Obiectiv în lucru - 
RAPORTUL DE 

INFORMARE AL AGC PCT. 
14  

20-Oct-18 8,460 lei 

3 
Finalizare rapoarte de 

evaluare 
Obiectiv în lucru 1-Oct-18 17,493 lei 

4 

Prezentarea raportului 
de masuri la termenul 

de continuare a 
procedurii din data de 

13.09.2018 

Obiectiv îndeplinit – vezi 
ANEXA 3  

13-Oct-18 200 lei 
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5 

Convocarea Adunarii 
Creditorilor in vederea 

supunerii spre aprobare 
a RAPOARTELOR DE 

EVALUARE si a 
STRATEGIEI / 

REGULAMENTULUI de 
vanzare al bunurilor 
imobile si mobile din 

patrimoniul debitoarei 

Lichidatorul judiciar va 
proceda la convocarea 
Adunarii Creditorilor in 
vederea supunerii spre 

aprobare a raportului de 
evaluare, a metodei de 

vanzare si a regulamentului 
de vanzare 

19-Sep-18 0 lei 

6 

Expunerea pe piata a 
bunurilor debitoarei ca 

urmare a aprobarii 
STRATEGIEI DE 

VÂNZARE 

Lichidatorul judiciar a 
postat deja la aceste imobile 

un banner cu menţiunea 
„DE VÂNZARE”. lichidatorul 
judiciar a publicat anunţuri 

de promovare pe site-ul 
propriu – www.consultant-
insolventa.ro, precum şi pe 
site-uri de profil – ww.olx.ro 

; www.lajumate.ro ; 
www.executari.com ;  

- lichidatorul judiciar a 
publicat anunţuri de 

promovare în ziare de largă 
circulaţie – Evenimentul 
zilei , Jurnalul Naţional 

Marketarea şi 
promovarea 

proprietatilor 
imobiliare cu 

instrumente proprii, 
implicare 

personalizată şi 
know how pentru 
piata imobiliara 

specifica  

7,200 lei 

7 

Organizarea de licitatii 
publice deschise cu 
strigare in vederea 

valorificarii bunurilor 
debitoarei, conform 
regulamentului de 

vanzare ce va fi supus 
aprobarii Adunarii 

Creditorilor 

În vederea respectarii 
principiului celeritatii 

instituit de dispozitiile art. 
5 alin. (2) din Legea 

85/2006, precum si pentru 
acoperirea pasivului 
debitoarei insolvente, 

prevazut de dispozitiile art. 
2 din Legea 85/2006, 
lichidatorul judiciar va 
proceda de indata dupa 

finalizarea rapoartelor de 
evaluare a bunurilor la 
expunerea pe piata a 

bunurilor intr-o forma 
adecvata. Operaţiunile de 
valorificare propunem a fi 

efectuate prin licitaţie 
publică, deschisă, cu 

strigare, pornindu-se de la 
valoarea de piaţă 

determinata prin raportele 
de evaluare 

Estimam ca in 
aceasta perioada vor 
fi necesare minim 2 
vizualizari pentru 

eventualii ofertanti, 
astfel incat estimam 

ca reprezentantii 
lichidatorului 
judiciar se vor 

deplasa de minim 
doua ori la locul 

situarii imobilelor 
impreuna cu 

potentialii ofertanti. 

4,200 lei 

8 
Îndeplinirea disp. art. 
21 din Legea 85/2006 

Invederam instantei si 
creditorilor ca in aceasta 

perioada, lichidatorul 
judiciar va continua sa dea 
curs dispozitiilor art. 21 din 

Legea 85/2006 si va 
proceda la depunerea si 
publicare a de rapoarte 

lunare de activitate, in care 
va prezenta masurilor 
indeplinire, precum si 
cuantumul exact al 

cheltuielilor efectuate de 
acesta 

 lunar, respectiv 
01.02.2018 - 
01.02.2019 

500 lei 

9 

Onorarii persoane 
angajate conform art.23 

din L85/2006 paza 
obiective, personal 

angajat) 

    22,860 lei 

TOTAL CHELTUIELI PREVIZIONATE 60,913 lei 
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În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă 
stăm la dispoziţie. 

Cu stima, 

Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
CII Dăogaru Petrişor-Liviu 
reprezentat prin asociat coordonator Dăogaru Petrişor-Liviu 
 


