
 
 

Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 1113 Data emiterii: 27.09.2019 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, Contencios 
Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Claudia Roiescu. 
2. Arhiva instanţei: Reșița, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin; programul arhivei: Luni – Vineri; orele 8.30 – 12.30. 
3. Debitor: SC Hydro-Engineering SA, cod de identificare fiscală 18045420, cu sediul social în Reşiţa, str. Calea 
Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/915/2005. 
4. Lichidator judiciar: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență 
SPRL, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
CUI 31215824, atribut fiscal RO, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro și Cabinet 
individual de insolvență Dăogaru Petrișor – Liviu, situat în Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CUI 
19918744, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 1B2212, email: insolventa@petrisordaogaru.ro, 
Tel/fax 0256/433443, mobil 0722.588.636. 
5. Subscrisa: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență SPRL, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, CUI 
31215824, atribut fiscal RO, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro și Cabinet 
individual de insolvență Dăogaru Petrișor – Liviu, situat în Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CUI 
19918744, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 1B2212, email: insolventa@petrisordaogaru.ro, 
Tel/fax 0256/433443, mobil 0722.588.636, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hydro-Engineering SA, în 
temeiul art. 14 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunică: Procesul-verbal al Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 27.09.2019, ora 11:00. 

Proces-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA  
din data de 27.09.2019, ora 11:00 

Dosar nr. 5911/115/2013 
Judecător-sindic: Claudia Roiescu 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Hydro-Engineering SA 
Descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor: 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator 
ec. Popescu G. și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L., cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 
5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul în 
localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, cod unic de identificare fiscală 18045420, 
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, numit prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018, 
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, în dosarul nr. 5911/115/2013, având în vedere 
următoarele: 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 27.09.2019, ora 11:00 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 17438/19.09.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Convocare-AGC-Hydro-Engineering-SA-in-data-de-27.09.2019.pdf; 
- Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering 
SA din data de 27.09.2019, ora 11:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
17437/19.09.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/01/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Hydro-Engineering-SA-din-data-de-
27.09.2019.pdf; 
- Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Tabel-definitiv-consolidat-SC-Hydro-Engineering-SA-
refacut-conform-Deciziei-din-a11.pdf; în temeiul art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006, a convocat Adunarea Generală a 
Creditorilor SC Hydro-Engineering SA pentru data de 27.09.2019, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro - Engineering SA: 
(1).Prezentarea somației nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin care se solicită luarea 
măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii SC Hydro-Engineering SA, situată în 
Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
(2).Avansarea de sume pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din avererea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
(3).În ipoteza respingerii măsurii de la punctul 2 de pe ordinea de zi, propunerea de către Adunarea Generală a 
Creditorilor a altor măsuri legale în vederea evitării sancțiunilor contravenționale și majorarea impozitului cu până la 
500% aferent clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, 
nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Şedinţa Adunării Generale a Creditorilor este prezidată de ec. 
Popescu G. practician coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, lichidatorul judiciar asigură totodată 



 
 

și secretariatul şedinţei în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Potrivit dispoziţiilor art. 15 
alin (1) din Legea nr. 85/2006, „cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării 
creditorilor vor avea loc în prezența titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra 
averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a 
creanţelor prezente”. Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2006, „calculul valorii totale a 
creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii debitorului se determină prin raportare la următoarele criterii: d) 
ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.;”. 
Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 27.09.2019 s-au prezentat și/sau au transmis puncte 
de vedere în scris următorii creditori: 
1. Vista Bank (România) SA (fosta Marfin Bank (România) SA), în calitate de creditor garantat, cu drept de vot, ce 
deține un procent de 55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, a transmis punct de vedere 
prin poșta electronică cu nr. L/DP/25092019 în data de 25.09.2019. 
2. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un 
procent de 19,989% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, a transmis punct de vedere cu nr. 
5529/26.09.2019 prin poșta electronică în data de 27.09.2019. 
Cvorum: La Adunarea Generală a Creditorilor din data de 27.09.2019 sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere 
creditorii ale căror creanţe valide însumate reprezintă 75,600% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv 
consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr. 
15176/08.08.2019.  
Lichidator judiciar constată faptul că Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite prevederile 
art. 15 din Legea nr. 85/2006, drept pentru care se trece la discutarea ordinii de zi. Conform art. 15 alin. (1) adunarea 
creditorilor poate avea loc în prezenţa titularilor de creanţă însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor 
împotriva averii debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu votul titularilor unei majorităţi, prin valoare, a creanţelor 
prezente. Potrivit art. 15 alin. (2) lit. d), calculul valorii totale a creanţelor se determină prin raportare la Tabelul 
definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr. 
15176/08.08.2019. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 27.09.2019, ora 11:00 este legal constituită, 
iar în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă deciziile adunării 
creditorilor se adoptă cu votul titularilor de creanţe. Se trece la exprimarea votului asupra ordinii de zi a Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA. 
Discutarea ordinii de zi:  
Punctul 1 al ordinii de zi: (1).Prezentarea somației nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin 
care se solicită luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii SC Hydro-
Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
1. Vista Bank (România) SA (fosta Marfin Bank (România) SA), în calitate de creditor garantat ce deține un procent de 
55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv un procent de 73,559% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: „Subscrisa am luat act de aceasta 
somatie”. 
2. D.G.R.F.P. Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un 
procent de 19,989% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv un procent de 26,441% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: „D.G.R.F.P. Timișoara 
prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în calitate de creditor, a luat act de somația nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria 
Municipiului Reșița prin care se solicită luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire 
a clădirii SC Hydro-Engineering SA, situată în Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 75,600% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de somația nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin care se solicită 
luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii SC Hydro-Engineering SA, 
situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
Discutarea ordinii de zi:  
Punctul 2 al ordinii de zi: (2).Avansarea de sume pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii 
din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-
Severin. 
1. Vista Bank (România) SA (fosta Marfin Bank (România) SA), în calitate de creditor garantat ce deține un procent de 
55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv un procent de 73,559% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: „Subscrisa nu ne angajam sa 
alocam sume pentru efectuarea lucrarilor de reparatie/intretinere/ingrijire a cladirii din Resita, Str. Caransebesului nr. 16 
A, date fiind costurile foarte mari previzionate, precum și situatia juridica a debitoarei”. 



 
 

2. D.G.R.F.P. Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un 
procent de 19,989% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv un procent de 26,441% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: „D.G.R.F.P. Timișoara 
prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în calitate de creditor, urmare solicitării d-voastră referitoare la avansarea sumelor 
corespunzătoare pentru a acoperi cheltuielile administrative privind procedura, în conformitate cu art. 174 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm faptul că 
A.J.F.P. Caraș-Severin nu avansează sume de bani necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire 
a clădirii SC Hydro-Engineering SA”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 75,600% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor nu avansează sume pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din avererea 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
Discutarea ordinii de zi: Punctul 3 al ordinii de zi: (3).În ipoteza respingerii măsurii de la punctul 2 de pe ordinea de zi, 
propunerea de către Adunarea Generală a Creditorilor a altor măsuri legale în vederea evitării sancțiunilor 
contravenționale și majorarea impozitului cu până la 500% aferent clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-
Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
1. Vista Bank (România) SA (fosta Marfin Bank (România) SA), în calitate de creditor garantat ce deține un procent de 
55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv un procent de 73,559% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: „Subscrisa propunem continuarea 
litigiului nr. 1194/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin precum și contestarea somației nr. 
46945/05.06.2019 emisa de Primaria Resita. Eventual, se poate solicita conexarea ulterioara a celor doua dosare. 
De asemenea, pentru a combate demersurile Primariei Resita, propunem initierea procedurii prevazute de art. 364 Cod 
procedura civila, cu privire la constatarea de urgenta a unei stari de fapt. Odata emis procesul verbal de constatare, 
acesta va fi depus la dosarul cauzelor impreuna cu solicitarea administrarii probei cu expertiza imobiliara, pentru 
stabilirea starii de fapt a imobilului, in incercarea de a contracara somatia si procedura de majorare a impozitului”. 
2. D.G.R.F.P. Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un 
procent de 19,989% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv un procent de 26,441% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: „În vederea îndeplinirii 
atribuțiilor sale, în situația în care nu există sume în averea debitoarei, practicianul în insolvență desemnat să 
administreze procedura de faliment poate solicita instanței de judecată aprobarea cheltuielilor din fondul de lichidare 
prevăzut la art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 55,611% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 
73,559% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a propus continuarea litigiului nr. 1194/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin precum și 
contestarea somației nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria Reșița. De asemenea, Adunarea Generală a Creditorilor a 
propus inițierea procedurii prevăzute de art. 364 Cod procedura civilă, cu privire la constatarea de urgență a unei stări 
de fapt a clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 
16A, jud. Caraș-Severin, respectiv depunerea procesului-verbal de constatare la dosarul cauzelor împreună cu 
solicitarea administrării probei cu expertiza imobiliară, pentru stabilirea stării de fapt a imobilului, în încercarea de a 
contracara somația și procedura de majorare a impozitului. 
Cu o minoritate de 19,989% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 26,441% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 
propus ca, în situația în care nu există sume în averea debitoarei, practicianul în insolvență desemnat să administreze 
procedura de faliment poate solicita instanței de judecată aprobarea cheltuielilor din fondul de lichidare prevăzut la art. 
39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Hotărâri: În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală 
a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA întrunită în data de 27.09.2019 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 75,600% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 100,00% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de somația nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin care se solicită luarea măsurilor legale 
de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, 
Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
2. Cu o majoritate de 75,600% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 100,00% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor nu 



 
 

avansează sume pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-
Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
3. Cu o majoritate de 55,611% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 73,559% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 
propus continuarea litigiului nr. 1194/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin precum și contestarea somației 
nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primaria Reșița. De asemenea, Adunarea Generală a Creditorilor a propus inițierea 
procedurii prevăzute de art. 364 Cod procedura civilă, cu privire la constatarea de urgență a unei stări de fapt a clădirii 
din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-
Severin, respectiv depunerea procesului-verbal de constatare la dosarul cauzelor împreună cu solicitarea administrării 
probei cu expertiza imobiliară, pentru stabilirea stării de fapt a imobilului, în încercarea de a contracara somația și 
procedura de majorare a impozitului. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  


