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PROCES - VERBAL DE LICITAŢIE NR. 1451 

din data de 30.10.2018 

Încheiat astăzi 30.10.2018, ora 12.00, în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, judeţul Timiş, de către lichidatorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul profesional ales în Mun. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul 
Timiş, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George, desemnat să 
administreze procedura de faliment a debitorului 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, aflată în 
procedura de faliment în dosar nr. 5911/115/2013 aflat pe rolul Tribunalului Caraş-
Severin. 

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile:  mijloace fixe și obiecte de inventar din averea debitoarei SC Hydro-
Engineering SA, sunt: Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată 
de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 5911/115/2013 
prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC HYDRO-ENGINEERING SA 
în procedura de faliment și Procesul verbal nr. 19.09.2018 întocmit la ședința 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC HYDRO-ENGINEERING SA. Adunarea 
Generală a Creditorilor convocată în data de 19.09.2018 a aprobat rapoartele de 
evaluare ale bunurilor din averea debitorului, tipul, metoda de valorificare și 
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activele aflate în 
averea debitorului SC HYDRO-ENGINEERING SA, întocmite de către lichidatorul 
judiciar. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 
23.10.2018 la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. De asemenea, licitaţia a fost publicată în ziarul 
Evenimentul zilei din data de 09.10.2018, pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița. 

 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.  

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 

 


