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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 792 Data emiterii: 29.07.2019 
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. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro, 
nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L., 
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, 
reprezentant prin ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L., în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC Hydro-Engineering SA, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, comunică: Raportul de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, pentru debitorul SC Hydro-Engineering SA, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 18 (optsprezece) file. 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 

art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,  

pentru debitorul SC Hydro-Engineering SA 

Număr dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Claudia Roiescu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L.. 
Debitor: SC Hydro-Engineering SA. 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Administratorul judiciar 
a procedat la publicarea Raportului de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 10.05.2019, în atenția judecătorului-sindic și a creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA, conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13029/01.07.2019. Până în prezent, pe rolul 
Tribunalului Caraş-Severin nu au fost înregistrate contestaţii cu privire la raportul de activitate menţionat anterior. 
II. Referitor la dosarul nr. 5911/115/2013/a11. La termenul de judecată din 06.05.2019, prin Hotărârea nr. 358/2019 din 
data de 06.05.2019, este admis apelul declarat de contestatoarea SC UCM Reşiţa SA, reprezentată de numiţii Ursoniu 
C. şi Ionete N. L., în calitate de administratori speciali, sub supravegherea administratorului judiciar consorţiul format 
din practicienii în insolvenţă V.F. Insolvenţă SPRL şi Euro Insol SPRL, împotriva Sentinţei Civile nr. 220/JS/12 iulie 
2018, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosar nr. 5911/115/2013/a11, în contradictoriu cu intimata SC  Hydro-
Engineering SA prin lichidator judiciar consorţiul format din Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de 
Insolvenţă Dăogaru P. L.. Anulează sentinţa civilă nr. 220/JS/12 iulie 2018, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în 
dosar nr. 5911/115/2013/a11. Ia act de renunţarea contestatoarei SC UCM Reşiţa SA, reprezentată de numiţii Ursoniu 
C. şi Ionete N. L., în calitate de administratori speciali, sub supravegherea administratorului judiciar consorţiul format 
din practicienii în insolvenţă V.F. Insolvenţă SPRL şi Euro Insol SPRL, la judecata contestaţiei formulate împotriva 
Tabelului suplimentar de creanţe al debitoarei SC Hydro-Engineering SA reprezentată prin lichidatori judiciari 
consorţiul format din Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L., contestaţie 
înregistrată la data de 23.04.2018, în dosar asociat nr. 5911/115/2013/a11 al Tribunalului Caraş-Severin. 
Până la data prezentului raport, soluția din dosarul sus menționat nu a fost motivată. 
III. Referitor la situaţia dosarelor în care SC Hydro-Engineering SA are calitatea de reclamant, pârât, sau cele derivate 
din dosarul de insolvenţă. Situaţia dosarelor în care SC Hydro-Engineering SA are calitatea de reclamant, pârât, sau cele 
derivate din dosarul de insolvenţă, se prezintă astfel: 
1. Dosar nr. 5911/115/2013/a7 – La termenul de judecată din data de 02.04.2018, prin Sentinţa civilă nr. 
193/02.04.2018, este respinsă cererea de apel formulată de apelanta SC Hydro-Engineering SA în contradictoriu cu 
intimaţii Bejan I. O., Bobar M., Giuroiu C., Hopotă A. T., Hoţa I., Ianoşi I., Lala P., Negomireanu Gh., Petrică C. T. şi 
Velcean I., împotriva Sentinţei civile nr. 1430/16.08.2017, pronunţată de Judecătoria Reşiţa în dosarul nr. 
5911/115/2013/a7, având ca obiect revendicare mobiliară. 
Lichidatorul judiciar a formulat recurs împotriva Sentinței civile nr. 193/02.04.2018. Primul termen de judecată în 
dosarul 5911/115/2013/A7* a fost stabilit în data de 14.11.2018, termen la care cauza a fost suspendată în baza art. 413 
al. 1 pct. 1 NCPC. La termenul de judecată din data de 08.05.2019 se amână pronunțarea la 22.05.2019.  
La termenul de judecată din 22.05.2019 prin Hotărârea nr. 268/22.05.2019 este respins recursul formulat de recurenta 
pârâtă S.C. Hydro-Engineering S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P.-
L., în contradictoriu cu intimaţii reclamanţi Bejan I. O., Bobar M., Giuroiu C., Hopotă A. T., Hoţa I., Ianoşi I., Lala P., 
Negomireanu Gh., Petrică C. T. şi Velcelean I. împotriva Deciziei civile nr. 193/A din 02.04.2018 pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 5911/115/2013/a7*. Obligă recurenta SC Hydro-Engineering SA să plătească 
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intimaţilor suma de 1180 lei cu titlu cheltuieli de judecată în recurs. Respinge cererea intimaţilor de obligare a 
recurentei la plata cheltuielilor de judecată din apel. 
2. Dosar nr. 1475/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect acțiune anulare contract de vânzare 
cumpărare (Vila Renk) formulată de VF Insolvență, în contradictoriu cu Hydro – Engineering S.A și SC BRD - Groupe 
Societe Generale SA. La termenul din data de 11.11.2014, judecătorul, prin Hotărârea nr.  9497/2014, respinge, ca 
neîntemeiată, acţiunea în anulare a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1128/11.05.2010 de BNP 
Onofrei C. R., promovată de VF Insolvență SPRL, în calitate de administrator al debitoarei SC UCM Reșița SA. Obligă 
reclamanta să achite pârâtei SC Hydro-Engineering SA suma de 12.750 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. SC UCM 
Reșița SA și VF Insolvență SPRL au declarat recurs. La termenul din data de 24.02.2015 Curtea de Apel București, prin  
Hotarârea nr. 145/2015 a respins recursul formulat de recurenta SC UCM Reşiţa SA Bucureşti prin administratori 
speciali ca lipsit de interes. A admis recursul formulat de recurenta VF Insolvenţă SPRL Bucureşti în calitate de 
administrator judiciar al SC UCM Reşiţa SA Bucureşti. S-a casat sentinţa recurată şi s-a trimis cauza spre rejudecare 
către Tribunalul București, formându-se dosarul nr.  1475/3/2013*. La termenul din data de 10.06.2015 în baza art. 244 
alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, s-a suspendat judecata cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului 
penal nr. 1541/115/2014, aflat pe rolul Tribunalului Arad.  
Dosarul a primit termen pe data de 11.01.2019, când a fost amânată pronunțarea asupra excepției perimării la data de 
23.01.2019. La termenul din 23.01.2019 a fost respinsă cererea de repunere pe rol și a fost constatată perimarea cererea 
de chemare în judecată. Cheltuielile de judecată în cuantum de 12.750 lei cuvenite pârâtei SC Hydro-Engineering SA 
vor fi suportate din averea debitorului SC UCM Reșița SA. Împotriva Hotărârii nr. 329 din 23.01.2019 pronunțată de 
către Tribunalul București a fost declarat recurs de către UCM Reșița SA prin administrator judiciar. A fost stabilit 
termen în data de 19.03.2019 când a fost respins recursul ca nefondat și obligat recurentul la plata către SC Hydro-
Engineering SA a sumei de 1.955 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
3. Dosar nr. 67943/300/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București, având ca obiect ordonanță de plată, în 
care în care Hydro – Engineering SA are calitatea de reclamant iar Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA 
are calitatea de pârât. Administratorul judiciar a formulat cerere de emitere a ordonanței de plată în contradictoriu cu 
pârâta Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA București, cu sediul în București, sector 2, str. Constantin 
Nacu, nr. 3, etaj 3-5, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/9762/2013, solicitând instanței de judecată să dispună emiterea 
ordonanței de plată și obligarea debitorului să plătească în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanței: - suma de 
24.800 lei (TVA inclus), sumă datorată conform facturii fiscale nr. 5034, emisă la data de 03.03.2015 respectiv 
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. La termenul din data de 26.02.2016 se respinge excepţia 
inadmisibilităţii cererii ca neîntemeiată. Obligă creditoarea la plata către debitoare a sumei de 154,25 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată. Acțiunea a fost înregistrată pe rolul instanței de judecată competentă – Judecătoria Sector 2 
București, ca acțiune în pretenții, pe drept comun, formându-se astfel dosarul nr. 25186/300/2016. La termenul de 
judecată din data de 23.02.2017, în temeiul art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 s-a suspendat judecata cauzei.  
4. Dosar nr. 1247/115/2016 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin, având ca obiect pretenții, dosar în care Hydro-
Engineering SA prin administrator judiciar are calitatea de reclamant iar SC Ucmotors SRL are calitatea de pârât. La 
termenul de judecată din data de 10.07.2017, prin intermediul Hotărârii nr. 973/10.07.2017 s-a admis acţiunea formulată 
de reclamanta SC Hydro-Engineering SA prin administrator judiciar împotriva pârâtei SC Ucmotors SRL. A obligat 
pârâta să plătească reclamantei suma de 722.654,62 lei, cu titlul de debit principal şi dobânzi contractuale calculate până 
la data de 16.02.2016. A obligat pârâta să plătească reclamantei dobânzile contractuale calculate de la data de 
17.02.2016 şi până la data efectivă a plăţii, și a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 3000 lei cu titlul de 
cheltuieli de judecată. Lichidatorul judiciar a demarat procedura de executrare silită împotriva SC Ucmotors SRL prin 
executorul judecătoresc Bej Brad T. Gh., constituindu-se astfel dosarul execuţional nr. 29/ex/2018. 
Conform Încheierii de stabilite a cheltuielilor de executare silită încheiată la data de 24.04.2018, în dosarul nr. 
29/ex/2018, pentru obligarea debitorului SC Ucmotors SRL de a achita suma de 725.654,62 lei, au fost stabilite 
cheltuieli de executare silită, în sarcină debitorului urmărit în cuantum de 16.183,19 lei.  
Astfel, la primul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 1376/290/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Reşiţa, în data de 
05.04.2018, s-a luat spre examinare cererea formulată de către Biroul Executor Judecătoresc Brad Gh. privind 
încuviinţarea executării silite împotriva debitorului SC Ucmotors SRL, în baza titlului executoriu reprezentant de 
Sentinţa civilă nr. 973/10.07.2017 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 1247/115/2016, Astfel, prin 
Încheierea nr. 850/05.04.2018, s-a admis cererea formulată de BEJ Brad Gh., respectiv s-a încuviinţat executarea silită a 
debitorului SC Ucmotors SRL.  
Până în prezent nu s-a reușit recuperarea sumelor de către executorul judecătoresc astfel că lichidatorul judiciar a 
procedat la formularea unei cereri de deschidere a procedurii de insolventa impotriva averii debitoarei SC Ucmotors 
SRL, formându-se astfel dosarul nr. 3028/115/2018 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin. 
La termenul din 14.02.2019 a fost  admisă cererea introductivă formulată de către reclamanta creditoare S.C. Hydro-
Engineering SA Reşiţa prin Consultant Insolvenţă S.P.R.L., pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva 
pârâtului debitor SC Ucmotors SRL. prin administrator Rădoi O.. 
În cauză a fost acordat termen pentru continuarea procedurii la data de 23 mai 2019. La termenul de judecată din data 
de 2.05.2019 se acordă termen pentru continuarea procedurii, în vederea publicării în BPI a tabelului definitiv de 
creanțe, următorul termen de judecată fiind stabilit în data de 12.09.2019. 
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5. Dosar nr. 3628/290/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect contestație la executare formulată de 
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte De Casaţie și Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, dosar 
execuțional nr. 544/EX/2015 instrumentat de BEJ Brad T. Gh.. Societățile Hydro-Engineering SA și Fundaţia Uzinele 
de Fier Şi Domeniile Reşiţa au calitatea de intimate. La termenul de judecată din data de 05.09.2016 s-a admis cererea 
de suspendare a executării silite formulată de către contestator. S-a suspendat executarea silită pornită împotriva 
debitoarei până la soluţionarea contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr. 3628/290/2016 al Judecătoriei 
Reşiţa. La termenul de judecată din data de 25.01.2017, s-a suspendat judecarea contestaţiei la executare formulată de 
către contestatorul Ministerul Public – Parchetul De Pe Lângă Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie, Direcţia Naţională 
Anticorupţie, în contradictoriu cu intimaţii SC Hydro-Engineering SA, prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă 
SPRL, Fundaţia Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa, până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 48/P/2012 
aflat pe rolul Parchetului De Pe Lângă Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul 
Teritorial Timişoara.  
6. Dosarul nr. 5857/99/2014 aflat pe rolul Tribunalului Iași, având ca obiect procedura de insolvență a SC Hydramold 
SRL. Societatea Hydro-Engeneering SA nu a fost notificată privind deschiderea procedurii de insolvenţă. Astfel s-a 
depus cerere de repunere în termen şi declaraţie de creanţă pentru suma de 16.000 lei. Termen de judecată s-a amânat 
pentru data de 07.02.2018. La termenul de judecată din data de 07.02.2018, se amână pronunţarea pentru următorul 
termen de judecată stabilit în data de 21.02.2018. La termenul de judecată din data de 21.02.2018, prin Sentinţa civilă 
nr. 252/2018, judecătorul-sindic a admis cererea administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare SPRL, 
respectiv a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC Hydramold SRL. Următorul termen a fost stabilit în 
data de 06.03.2019, în vederea continuării procedurii. La termenul din 06.03.2019 cauza a fost amânată pentru data de 
29.05.2019. La termenul din data de 29.05.2019 se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
23.10.2019, fără citarea părților, în vederea continuării procedurii. 
IV. Referitor la dosarele execuționale  
1. În ceea ce privește dosarul execuțional nr. 544/EX/2015 instrumentat de BEJ Brad T. Gh., privind debitorul Fundația 
Uzinele de Fier și Domeniile Reșița. Până în prezent nu s-au recuperat sume în acest dosar, acesta fiind suspendat. 
2. BEJ Dragomir D. și Stepanov V. instrumentează dosarul nr. 4022/EX/19.12.2012 format ca urmare a cererii de 
executare silită formulată de Hydro-Engineering SA prin avocat Panduru B. împotriva debitorului Tunaru I. A., prin 
intermediul căreia Hydro-Engineering SA a solicitat plata sumei de 157.336,98 lei cu titlu de despăgubiri materiale. 
Până în prezent nu s-au recuperat sume în acest dosar. 
V. Referitor la situația garanțiilor de bună execuție exigibile și neîncasate de către debitor. În cele ce urmează 
prezentăm situația garanțiilor de bună execuție și stadiul activităților întreprinse de către administratorul judiciar în 
vederea recuperării acestora. 

Nr. 
Crt. 

Denumire CUI 
Sumă de 
recuperat 

Observaţii 

1 
SC Hydramold 

SRL 
RO 1966633 16.000,00 

La data de 14.10.2015 s-a dispus deschiderea procedurii generale impotriva debitoarei 
SC Hydramold SRL, formandu-se dosarul nr. 5857/99/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Iasi. La data de 21.02.2018 s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC 
Hydramold SRL. In cauza a fost acordat termen in vederea continuarii procedurii la 
07.11.2018. Creanţa in cuantum de 16.000,00 lei detinuta de catre Hydro-Engineering 
SA impotriva debitoarei provenea din factura nr. 0329 din 02.12.2008, fiind prescrisă la 
data intrarii subscrisei in procedura insolventei. Având în vedere starea de fapt, se 
impune trecerea pe costuri a sumei de 16.000,00 lei. Lichidatorul judiciar va proceda la 
convocarea Adunării creditorilor supunând aprobării aceste demersuri. 

2 
SC Profi Chairs 

SRL 
RO 

14398969 
6.000,00 

La data de 31.01.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei 
impotriva debitoarei SC Profi Chairs SRL, formandu-se dosarul nr. 6007/115/2010 aflat 
pe rolul Tribunalului Caraş - Severin. Subscrisa a procedat la formularea unei cereri de 
creante pentru suma de 6.000,00 lei reprezentand diferenta restanta din factura nr. 0964 
din 21.09.2010. Cererea de creante a fost admisa si SC Hydro-Engineering SA a fost 
inscrisa in Tabelul definitiv de creante cu intreaga suma. La data de 06.10.2011 s-a 
dispus deschiderea procedurii generale a falimentului impotriva SC Profi Chairs SRL. 
Conform Sentinței civile nr. 184/JS din 06.06.2019, pronunțată în dosarul nr. 
6007/115/2010, s-a dispus închiderea procedurii insolvenței față de SC Profi Chairs. 
Având în vedere starea de fapt, se impune trecerea pe costuri a sumei de 6.000,00 lei. 
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea Adunării creditorilor supunând aprobării 
aceste demersuri. 

3 
Universitatea 

Eftimie Murgu 
3061983 32.224,17 

Creanta in cuantum de 32.224,17 lei detinuta de catre SC Hydro-Engineering SA 
impotriva Universitatii Eftimie Murgu provine din furnizarea de servicii pentru Centrul 
de Cercetări în Hidraulică Automatizări şi Procese Termice. Subscrisa a notificat 
Universitatea Eftimie Murgu privind punerea în întârziere a debitorului precum si 
referitor la obligatia de plata detinuta, somandu-l in acest sens. Nu am primit răspuns și 
nici confirmare sold. Lichidatorul opinează la faptul că această creanță anterioară 
deschiderii procedurii este prescrisa, impunându-se trecerea pe costuri. Lichidatorul 
judiciar va proceda la convocarea Adunării creditorilor supunând aprobării aceste 
demersuri. 

4 
Cabinet Medical 
Individual Dr. 

Cretu E. 
28914806 351,09 

Subscisa a procedat la notificarea debitorului prin transmiterea unei Somatii de plata. 
Cabinet Medical Individual Dr. Cretu E. figureaza radiata de la data de 19.03.2015. 
Avand in vedere cuantumul mic al debitului de recuperat precum si cel al cheltuielilor 
ocazionate cu purtarea unui proces, se impune trecerea pe costuri. Lichidatorul judiciar 
va proceda la convocarea Adunării creditorilor supunând aprobării aceste demersuri. 
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5 

S.S.H. 
Hidroserv SA 

Sucursala 
Porţile de Fier  

  3.219,04 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S. H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca 
urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de 
Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA 
prin administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii 
procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, 
lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, 
lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva 
S.S.H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către firma de 
arhivare care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-
Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a 
cererii de admitere a creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA 
prin administrator judiciar CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva 
Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – 
Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost 
stabilit în data de 09.12.2019. 

6 
SC Hidroserv 
SA Bucuresti 

RO32097794 24.800,00 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Administratorul judiciar al Hydro-
Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de repunere in termen, respectiv a 
unei declaratii de creanta pentru suma de 24.800,00 lei, izvorand din Adresa nr. 
4615/24.04.2014 privind solicitarea de oferta emisa de catre SSH Hidroserv SA, urmata 
de Comanda nr. 1/15.07.2014. Cererea a fost analizata in cuprinsul Raportului de 
activitate nr. 1229/29.01.2018, publicat in BPI nr. 1954/30.01.2018 in sensul constatarii 
faptului ca in evidentele contabile ale debitoarei SSH Hidroserv SA nu figureaza 
creanta pretinsa de catre subscrisa, intrucat factura ce compune debitul solicitat spre 
inscriere a fost refuzata la plata, existand autoritate de lucru judecat cu privire la 
aspectul certitudinii acestei creante, prin Sentinta civila nr. 2532, pronuntata in data de 
26.02.2016 de catre Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in dosarul 67943/300/2015, 
fiind respinsa cererea creditoarei privind emiterea unei ordonante de plata, solutie 
mentinuta in calea de atac a cererii in anulare. In concluzie, administratorul judiciar al 
SSH Hidroserv SA a constatat ca declaratia de creanta depusa de catre subscrisa la data 
de 27.04.2017 este, pe fond, nedatorata. Prin Incheierea de sedinta din data de 
07.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, judecatorul sindic al SSH Hidroserv 
SA s-a pronuntat asupra cererii de repunere in termen formulata de subscrisa la data de 
27.04.2017, apreciind ca subscrisa este repusa de drept in termenul de depunere a 
cererii de admitere a creantei. La termenul din data de 20.03.2019. La termenul din 
20.03.2019 a fost admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro 
Engineering S.A, constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul 
de depunere a cererii de admitere a creanțelor. 
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR 
Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 
20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 
36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 

7 
SC Hidroserv 

SA Haţeg 
RO 

32141415 
1.044,00 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca 
urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de 
Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA 
prin administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii 
procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, 
lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, 
lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva 
S.S.H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către firma de 
arhivare care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-
Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a 
cererii de admitere a creanțelor. 
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR 
Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 
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20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 
36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 

8 
Kassco Trading 

Corp  
  20.573,82 

Creanta in cuantum de 20.573,82 lei provine din servicii de proiectare pentru obiectivul 
Jessy Park- Iran. Pana in prezent debitorul nu a procedat la efectuarea viramentului 
bancar reprezentand suma restanta pentru serviciile efectuate de catre subscrisa. 
Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului via e-mail in vederea 
recuperarii creantei. Nu au fost identificate înscrisuri care să dovedească caracterul cert, 
lichid și exigibil al creanței în fondul arhivistic al debitoarei falite. Având în vedere 
starea de fapt, se impune trecerea pe costuri a sumei de 20.573,82 lei. Lichidatorul 
judiciar va proceda la convocarea Adunării creditorilor supunând aprobării aceste 
demersuri. 

9 
SC Lis 

Consulting SRL 
RO 

24582674 
8.374,97 

La data de 15.07.2015 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa impotriva 
debitoarei SC LIS Consulting SRL, formandu-se dosarul nr. 2048/115/2015, aflat pe 
rolul Tribunalului Caraş – Severin. La data de 02.02.2017 s-a confirmat planul de 
reorganizare al debitorului SC Lis Consulting SRL Reşiţa, şi s-a dispus reorganizarea 
activităţii debitorului în mod corespunzător, pe o perioadă de 3 luni. La data de 
29.06.2017, in baza art. 141 alin. 1 rap. la art. 175 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus încheierea procedurii reorganizării judiciare a debitoarei SC Lis Consulting 
SRL, şi, pe cale de consecinţă, reinserţia debitorului în activitatea de afaceri. Prin 
planul de reorganizare nu au fost prevazute, respectiv aprobate, distribuiri de sume 
catre creditorii din categoria creantelor chirografare. Avand in vedere situatia de fapt, 
se impune trecerea pe costuri a sumei de 8.347,97 lei. Lichidatorul judiciar va proceda 
la convocarea Adunării creditorilor supunând aprobării aceste demersuri. 

10 
SC Pascota 

Racing Team 
SRL 

RO 
25688933 

2.730,62 

Creanta in cuantum de 2.730,62 lei provine din refacturarea serviciilor oferite de catre 
Orange Romania SA in anul 2013. Fiind prescrisă, se impune trecerea sumei de 
2.730,62 lei pe costuri. Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea Adunării 
creditorilor supunând aprobării aceste demersuri. 

11 

SC Reşiţa 
Reductoare şi 
Regenerabile 

SA 

RO 1061839 16.777,57 

La data de 01.08.2018 s-a dispus dechiderea procedurii de insolventa a debitoarei SC 
Resita Reductoare Si Regenerabile SA, formandu-se dosarul 2391/115/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Caras-Severin. La data de 20.04.2017, în temeiul art.139 din Legea 
nr.85/2014, s-a confirmat planul de reorganizare al debitorului SC Reşiţa Reductoare şi 
Regenerabile” SA şi s-a dispus reorganizarea activităţii debitorului în mod 
corespunzător, pe o perioadă de 36 luni. Subscrisa prin administrator judiciar a procedat 
la formularea unei cereri de inscriere a creantei pentru suma de 100.603,75 lei in 
vederea inscrierii la masa credală a debitoarei, din care 33.555.14 lei sub conditia 
atingerii parametrilor functionali pentru produsele livrate, conform comenzii Resita 
Reductoare si Regenerabile SA. Cererea a fost admisa, subscrisa fiind inscrisa in 
tabelul de creante cu suma de 117.653,11 lei. (Din totalul creanței s-a compensat suma 
de 83.826,19, rămânând un debit de 16.777,57 lei înscris la masa credală. Suma de 
3.053,52 lei este prevăzută a fi achitată prin planul de reorganizare al RRR SA). In 
prezent suma de încasat este 254,46 lei – rata 12. 

12 Temsan General   2.065,83 

Temsan General SRL figureaza in evidenta contabila a subscrisei cu un avans in 
cuantum de 78.478,18 lei. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in 
vederea efectuării demersurilor privind compensarea datoriilor reciproce. Nu a fost 
primit un răspuns până în prezent. 

13 
SC Ice Investing 

Consulting 
Engineering 

  3.188,95 

Creanța în cuantum de 3.188,95 lei provine din factura nr. 3230 din 06.06.2013. 
Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitoarei în vederea recuperării creanței. 
Nu au fost identificate inscrisuri care să dovedească caracterul cert, lichid și exigibil al 
creantei detinute de către SC Hydro-Engineering SA. Fiind prescrisa, de impune 
trecerea pe costuri a sumei de 3.188,95 lei. Lichidatorul judiciar va proceda la 
convocarea Adunării creditorilor supunând aprobării aceste demersuri. 

14 
SC UCM Reşiţa 

SA 
RO1056654 438.915,24 

La data de 06.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de 
debitoarea U.C.M. Resita, formandu-se dosarul 7501/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti. Subscrisa Hydro-Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de 
admitere a creantei pentru suma de 621.472,01 lei reprezentand: suma de 476.915,24 lei 
marfa livrata si facturata anterior deschiderii procedurii, suma de 70.236,45 lei - 
garantii de buna executie si suma de 74.320,32 lei - marfa livrata anterior deschiderii 
procedurii conform avize de expeditie. VF Insolventa SPRL, desemnata administrator 
judiciar al debitoarei UCM Resita, prin Incheierea de sedinta din data de 06.12.2011, 
data in dosarul 75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in urma verificarilor 
efectuate potrivit art. 66-67 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, analizand 
documentele justificative depuse la dosar de catre subscrisa, precum si evidentele 
contabile puse la dispozitie, a admis inscrierea la masa credala a sumei de 547.151,69 
lei, astfel: 476.915,24 lei constand in creante scadente si 70.236,45 lei, reprezentand 
avansuri client, creante admise provizoriu la masa credala, potrivit art. 64 din Legea 
85/2006. Totodata, administratorul judiciar a respins inscrierea in Tabelul preliminar a 
diferentei in cuantum de 74.320,32 lei, intrucat creanta face obiectul unor facturi emise 
dupa data deschiderii procedurii insolventei, intrand astfel in categoria de creante 
curente care, potrivit art. 64 alin. (6) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, 
vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa 
credala. În cauză a fost acordat termen in vederea continuării procedurii la 22.10.2019. 

15 
Uzinsider 
General 

Contractor SA 
327658 277.175,43 

Administratorul judiciar a formulat acţiune în pretenţii in vederea recuperarii sumei de 
277.175,43 lei, formandu-se dosarul nr. 32727/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului 
Bucureşti. La data de 12.12 2016 a fost respinsa actiunea subscrisei ca nefondata si s-a 
admis cererea de majorare a onorariului de expertiză, astfel: au obligat părţile la plata 
diferenţei de 3.500 lei, în cote egale, cf. Încheierii din 23.02.2015, pentru a se ajunge la 
cuantumul total al lucrării de 5.000 lei. A fost obligata reclamanta la 8.500 lei cheltuieli 
de judecată. La data de 18.06.2018 subscrisa, prin lichidator judiciar, a formulat apel. 
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La termenul din 14.11.2018 Curtea de Apel Bucuresti respinge apelul ca nefondat. 
Obligă apelanta la plata sumei de 3000 lei cheltuieli de judecată către intimată.  

16 
UCM Turnate 

SRL 
RO 

21108022 
517,98 

La data de 30.01.2014 s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva 
debitoarei UCM Turnate SRL, formandu-se dosarul 1888/115/2012, aflat pe rolul 
Tribunalului Caraş-Severin.  La data de 10.11.2016 s-a dispus închiderea procedurii 
insolvenţei debitorului SC UCM Turnate SRL precum si radierea debitorului SC UCM 
Turnate SRL din Registrul Comerţului. Raportat la starea de fapt, se impune trecerea pe 
costuri a sumei de 517,98 lei. Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea Adunării 
creditorilor supunând aprobării aceste demersuri. 

Situația garanțiilor de bună execuție neîncasate de către debitoarea Hydro-Engineering SA: 
Nr. 
Crt. 

Denumire societate 
Cuantum GBE 

de recuperat 
Observaţii 

1 
SC Grinseg Construct 

SRL 
15.826,54 

La data de 13.05.2015 se dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de 
debitoarea SC Grinseg Construct SRL, formandu-se dosarul nr. 2880/105/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova. Administratorul judiciar al Hydro-Engineering SA a procedat 
la formularea unei cereri de admitere a creantei pentru suma de 18.346,59 lei, 
reprezentand garanţie de bună execuţie aferentă facturilor nr. FHYE 2435/06.11.2012 şi 
FHYE 3005/23.01.2013 in cuantum de 15.826,54 lei si penalități contractuale conform 
pct. 9.2 din Contractul nr. 102/12.10.2010, rezultate ca urmare a neachitării garanţiei de 
bună execuţie aferentă facturilor nr. FHYE 2435/06.11.2012 şi FHYE 3005/23.01.2013, 
calculate până la data deschiderii procedurii de insolvență in cuantum de 2.520,05 lei. 
Creanta subscrisei a fost admisa, respectiv inscrisa in Tabelul preliminar de creante, in 
categoria creantelor chirografare, tabel publicat in BPI nr. 14037 din 18.08.2015. La data 
de 23.03.2017 s-a dispus intrarea în procedura simplificată si începerea procedurii 
falimentului SC Grinseg Construct SRL. La termenul din 30.01.2019 s-a dispus 
închiderea procedurii insolvenței debitorului Grinseg Construct SRL și radierea din 
Registrul Comerțului. Lichidatorul judiciar va proceda la trecerea pe costuri a sumei 
solicitate în cuantum de 18.346,59 lei. Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea 
Adunării creditorilor supunând aprobării aceste demersuri. 

2 
S.S.H. Hidroserv SA 

Sucursala CLUJ 
90.339,76 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca urmare 
a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, 
Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea 
partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de 
faliment, analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul 
judiciar a procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, lichid și 
exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva S.S. H. 
Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către firma de arhivare 
care a preluat și prelucrat/inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, constatându-
se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere 
a creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator 
judiciar CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din 
data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul 
nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 

3 
S.S.H. Hidroserv SA 
Sucursala Curtea de 

Argeş 
13.443,93 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca urmare 
a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, 
Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea 
partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de 
faliment, analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul 
judiciar a procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, lichid și 
exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva S.S. H. 
Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către firma de arhivare 
care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, constatându-
se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere 
a creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator 
judiciar CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din 
data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul 
nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 
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4 
S.S.H. Hidroserv SA 

Sucursala Porţile de Fier  
25.771,75 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca urmare a 
fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin administrator 
special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea partiala a 
actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de faliment, 
analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul judiciar a 
procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, lichid și exigibil al 
creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva S.S. H. Hidroserv SA atât 
către administratorul special al debitoarei cât și către firma de arhivare care a preluat și 
prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, constatându-
se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere 
a creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator 
judiciar CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din 
data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul 
nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 

5 
S.S.H. Hidroserv SA 

Sucursala Bistriţa Piatra 
Neamţ 

13.728,57 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca urmare 
a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, 
Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea 
partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de 
faliment, analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul 
judiciar a procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, lichid și 
exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către firma de arhivare 
care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, constatându-
se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere 
a creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator 
judiciar CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din 
data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul 
nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 

6 

S.S.H. Hidroserv SA 
Sucursala Râmnicu 

Vâlcea - Proiect Avrig 
Babeni 

42.592,96 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca urmare 
a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, 
Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea 
partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de 
faliment, analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul 
judiciar a procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, lichid și 
exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către firma de arhivare 
care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, constatându-
se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere 
a creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator 
judiciar CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din 
data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul 
nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 

7 
S.S.H. Hidroserv Slatina 

SA 
36.896,95 

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), societate ce 
s-a înființat ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, 
Curtea de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Administratorul 
judiciar al Hydro-Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de repunere in 
termen, respectiv a unei declaratii de creanta pentru suma de 28.390,75,00 lei, izvorand 
din Contractul nr. 65/24.06.2011 si Actul aditional nr. 3 incheiat la acesta, conform carora 
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SSH Hidroserv SA a retinut un procent de 5% din valoarea facturilor emise de catre 
subscrisa, cu titlu de garantie de buna executie. Cererea a fost analizata in cuprinsul 
Raportului de activitate nr. 1229/29.01.2018, publicat in BPI nr. 1954/30.01.2018. 
Analizand declaratia de creanta, documentele anexate acesteia de catre Hydro-
Engineering SA precum si situatiile contabile furnizate la momentul deschiderii 
procedurii de insolventa, administratorul judiciar al SSH Hidroserv SA a apreciat faptul ca 
sumele ce compun creanta solicitata spre inscriere nu sunt exigibile, in lipsa semnarii 
Procesului verbal de receptie finala, insa sunt datorate, fiind evidentiate in evidentele 
contabile ale societatii debitoare. Suma solicitata de catre subscrisa va fi inscrisa in 
Tabelul preliminar sub conditie suspensiva a incheierii Procesului verbal de receptie 
finala, numai in masura in care judecatorul sindic va admite cererea de repunere in 
termenul de formulare a declaratiei de creanta. La termenul din 20.03.2019 a fost admisă 
cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, constatându-se că 
Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator 
judiciar CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din 
data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul 
nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 

8 UCM Reșița SA  264.444,50 

La data de 06.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de 
debitoarea U.C.M. Resita, formandu-se dosarul 75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti. Subscrisa Hydro-Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de 
admitere a creantei pentru suma de 621.472,01 lei reprezentand: suma de 476.915,24 lei 
marfa livrata si facturata anterior deschiderii procedurii, suma de 70.236,45 lei - garantii 
de buna executie si suma de 74.320,32 lei - marfa livrata anterior deschiderii procedurii 
conform avize de expeditie. VF Insolventa SPRL, desemnata administrator judiciar al 
debitoarei UCM Resita, prin Incheierea de sedinta din data de 06.12.2011, data in dosarul 
75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in urma verificarilor efectuate potrivit 
art. 66-67 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, analizand documentele 
justificative depuse la dosar de catre subscrisa, precum si evidentele contabile puse la 
dispozitie, a admis inscrierea la masa credala a sumei de 547.151,69 lei, astfel: 476.915,24 
lei constand in creante scadente si 70.236,45 lei, reprezentand avansuri client, creante 
admise provizoriu la masa credala, potrivit art. 64 din Legea 85/2006. In cauza a fost 
acordat termen in vederea continuarii procedurii la 22.10.2019. 

9 
SC Reşiţa Reductoare Şi 

Regenerabile SA 
2290.14 

La data de 01.08.2018 s-a dispus dechiderea procedurii de insolventa a debitoarei SC 
Resita Reductoare Si Regenerabile SA, formandu-se dosarul 2391/115/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Caras-Severin. La data de 20.04.2017, în temeiul art.139 din Legea 
nr.85/2014, s-a confirmat planul de reorganizare al debitorului SC Reşiţa Reductoare Şi 
Regenerabile SA şi s-a dispus reorganizarea activităţii debitorului în mod corespunzător, 
pe o perioadă de 36 luni. Subscrisa prin administrator judiciar a procedat la formularea 
unei cereri de inscriere a creantei pentru suma de 100.603,75 lei in vederea inscrierii la 
masa credală a debitoarei, din care 33.555.14 lei sub conditia atingerii parametrilor 
functionali pentru produsele livrate, conform comenzii Resita Reductoare si Regenerabile 
SA. Cererea a fost admisa, subscrisa fiind inscrisa in tabelul de creante cu suma de 
117.653,11 lei. (Din totalul creanței s-a compensat suma de 83.826,19, rămânând un debit 
de 16.777,57 lei înscris la masa credală. Suma de 3.053,52 lei este prevăzută a fi achitată 
prin planul de reorganizare al RRR SA). In prezent suma de încasat este 254,46 lei – rata 
12. 

10 Temsan General 20.467,04 

Temsan General SRL figureaza in evidenta contabila a subscrisei cu un avans in cuantum 
de 78.478,18 lei. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 
efectuarii demersurilor privind compensarea datoriilor reciproce. Nu a fost primit un 
raspuns pâna în prezent. 

Având în vedere cele prezentate anterior, lichidatorul judiciar va depune toată diligența în vederea recuperării creanțelor 
și garanțiilor de bună execuție, certe, lichide și exigibile, dupa primirea integrală a documentelor justificative care stau 
la baza acestor creanțe. 
VI. Referitor la încasările și plățile efectuate de către debitor în procedura de faliment. În perioada iunie 2019 au fost 
efectuate următoarele plăți și încasări: 

Nr. 
crt 

Data 
Documentul (fel, 

numar) 
Felul operatiunii 

(explicatii) 
Incasari Plati 

Numerar Banca Numerar Banca 
0 1 2 3 4 5 6 7 

1 05.06.2019 
Registru casa 

4349 
Registru casa - RC184 - Resita Reductoare si 

Regenerabile S.A. 
595.00 0.00 0.00 0.00 

2 05.06.2019 Registru casa 
20190012 

Restituire sume platite in plus 0.00 0.00 214.30 0.00 

3 05.06.2019 Registru casa DP plata decont Pop S. 0.00 0.00 260.42 0.00 

4 06.06.2019 
Extras banca 

Extras 6 
Extras banca - EXT155 - Resita Reductoare si 

regenerabile S.A. 
0.00 3,440.00 0.00 0.00 

5 06.06.2019 Registru casa DP plata decont Popescu G. 0.00 0.00 1,156.25 0.00 

6 06.06.2019 Extras banca 
EXTRAS 6 

Comision Bancar 0.00 0.00 0.00 1.50 

7 07.06.2019 Registru casa DP plata decont Pop S. 0.00 0.00 885.14 0.00 

8 07.06.2019 Registru casa SP rest plata 05.2019 0.00 0.00 2,689.00 0.00 

9 10.06.2019 Extras banca 
Extras 6 

Extras banca - EXT156 - Olimpiq Media S.R.L. 0.00 0.00 0.00 311.06 

10 18.06.2019 
Extras banca 

Extras 6 
Extras banca - EXT157 - Resita Reductoare si 

Regenerabile S.A. 
0.00 427.50 0.00 0.00 
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11 18.06.2019 Extras banca 
Extras 6 

comision bancar 0.00 0.00 0.00 1.50 

12 19.06.2019 Registru casa 9 Registru casa - RC187 - Geranimo S.R.L. 0.00 0.00 10.00 0.00 
13 26.06.2019 Extras banca 

Extras 6 
Extras banca - EXT158 - TMA Guard & Security 
SRL 

0.00 0.00 0.00 1,918.51 

Total - Iunie 2019 595.00 3,867.50 5,215.11 2,232.57 
Total 595.00 3,867.50 5,215.11 2,232.57 

VII. Referitor la demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar în vederea ridicării sechestrului asigurator aplicat asupra 
mijloacelor fixe și bunurilor imobile aflate în averea debitorului SC Hydro-Engineering SA. Lichidatorul judiciar 
reprezentat convențional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, prin avocat Duţulescu L., în calitate de petentă, în 
temeiul art. 957 alin. (1) din NCPC corob. cu art. 2.428 art. (1) şi (2) din NCC, a formulat cerere de ridicare a 
sechestrului asigurător instituit în cursul urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT – Biroul 
Teritorial Caraş – Severin, în dosar penal nr. 7-D/P/2014, împotriva SC Hydro-Engineering SA - în faliment, prin 
intermediul Ordonanței de aplicare sechestru din data de 05.02.2015, asupra următoarelor bunuri imobile aflate în 
averea subscrisei: 
• imobil denumit Institut de Proiectare compusă din clădirea pentru proiectare, birouri, sale de conferinţe, înscrisă în CF 
nr. 30703, nr. top (G100/a/2-G100/a/3)/l; 
• teren aferent acestei clădiri în suprafaţă de 3.311 mp înscris în CF nr. 30703, nr. top (G100/a/2-G100/a/3)/l, nr 
cadastru 5330; 
• imobil denumit Atelier mecanic, atelier sudură, atelier electric înscris în CF nr. 30699, nr. top (G100/a/2-G 100/a/3)/3; 
• teren aferent imobilului în suprafaţă totală de 6.158 mp înscris în CF nr. 30699, nr. top (G100/a/2-G100/a/3)/3, nr. 
cadastru 5332; 
• mijloace de transport a căror valoare reziduală din contabilitate este de 1.393,87 lei, respectiv un nr. de 10 autoturisme 
şi o remorcă tip platformă, 
• mijloace fixe a căror valoare reziduală din contabilitate este de 106.328,85 lei. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1630/290/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Reşiţa. La primul termen de judecată 
stabilit în data de 23.05.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.09.2018, în 
vederea administrării probatoriului. 
La termenul de judecată din data de 19.09.2018, se amână pronunțarea cu privire la excepția necompetenței materiale a 
Judecătorie Reșița pentru data de 04.10.2018. La termenul de judecată din data de 04.10.2018, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată stabilit în data de 18.10.2018, având nevoie de timp pentru a delibera, făcându-se 
aplicarea disp. art. 396 alin. (1) și (2) CPC, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 
La termenul din 18.10.2018 a fost admisă excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Reşiţa invocată de instanţă, 
din oficiu și a fost declinată competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamanta SC Hydro-Engineering SA prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice prin DGRFP Timişoara - AJPF Caraş – Severin, în favoarea Tribunalului Arad. 
Lichidatorul judiciar reprezentat legal de către Cabinet de avocat Duțulescu L. a formulat și a depus la Judecătoria 
Reșița, cererea prin care a solicitat Instanței să dispună înaintarea dosarului nr. 1630/290/2018 către Tribunalul Arad, 
raportat la faptul că prin intermediul Hotărârii nr. 1951/18.10.2018, pronunțată de către Judecătoria Reșița în dosarul nr. 
1630/290/2018 s-a declinat competența de soluționare a cererii formulate în favoarea Tribunalului Arad.  
Urmare demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar la Judecătoria Reșița, în vederea transmiterii dosarului 
privind cererea de ridicare a sechestrului asigurător instituit în cursul urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă 
ÎCCJ, DIICOT – Biroul Teritorial Caraş – Severin, în dosar penal nr. 7-D/P/2014, împotriva SC Hydro-Engineering SA, 
către Tribunalul Arad, dosarul nr. 1630/290/2018 a fost transmis la Tribunalul Arad, fiind fixat termenul de judecată în 
data de 09.07.2019, s-a dispus trimiterea dosarului la regulatorul de competență Curtea de Apel Timișoara. 
VIII. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. Având în vedere hotărârea 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.09.2018, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață în 
vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar a continuat organizarea unui nou set de 5 licitații publice la 80% din valoarea de evaluare. Astfel, 
de la data întocmirii ultimului raport de activitate, au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 04.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată 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, respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 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 a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
728 din 04.07.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 11.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată 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", respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat 
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în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 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 a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
740 din 11.07.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 18.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată 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", respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 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 a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
765 din 18.07.2019.  
4. Licitația publică organizată în data de 25.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată 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", respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 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 a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
779 din 25.07.2019.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.09.2018, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piață în vederea valorificării bunurilor de natura părților sociale deținute de către SC Hydro-Engineering 
SA la SC Aquaris Crivaia SRL. 
Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate, au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 02.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.04.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.01.2019 precum si la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 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 de natura părților sociale deținute de către SC Hydro-
Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
725 din 02.07.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 16.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.04.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.01.2019 precum si la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 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 de natura părților sociale deținute de către SC Hydro-
Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
761 din 16.07.2019.  
Lichidatorul judiciar va continua organizarea de licitații publice în vederea valorificării bunurilor mobile și a părților 
sociale aparținând debitoarei SC Hydro-Engineerin SA la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
IX. Referitor la taxele și impozitele locale datorate de SC Hydro-Engineering SA. Debitoarei SC Hydro-Engineering 
SA i-a fost comunicată Decizia de impunere anuală nr. 27414 din 28.03.2019 întocmită de către Direcția Impozite și 
Taxe a Județului Caraș-Severin, prin intermediul căreia se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local 
al Municipiului Reșița în sarcina subscrisei, în cuantum total de 540.358,00 lei: Taxă teren intravilan – 798,00 lei; 
Impozit clădiri – 525.506,00 lei; Publicitate sediu – 216,00 lei; Mijloace de transport – 1.291,00 lei; Taxă protecție 
civilă – 100,00 lei. 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL prin avocat Duțulescu L. a formulat și a transmis către Primaria Municipiului 
Reșița - Direcția de Impozite și Taxe Locale contestație administrativă împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 
27414/28.03.2019 emisă de Direcția de impozite și taxe locale Reșița prin care au fost stabilite în sarcina SC Hydro-
Engineering SA obligații fiscale majorate cu 300%, în cuantum de 501.685,00 lei reprezentând impozit pe clădiri pentru 
imobilul situat în  strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin . 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a solicitat admiterea contestației, revocarea deciziei contestate și pe 
cale de consecință, recalcularea impozitului pe clădiri aferent anului 2019 pentru imobilul situat în strada 
Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin, raportat la disp art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului 
Local Reșița nr. 440 din 20.12.2018, având în vedere următoarele: 
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Societatea Hydro-Engineering SA a depus la organul fiscal, conform dispozitiilor legale, declarații si rapoarte de 
evaluare ce stabilesc valoarea impozabilă a bunurilor imobile aflate în patrimoniul SC Hydro-Engineering SA. 
În baza acestor declarații s-au stabilit următoarele valori impozabile pentru bunurile de natura clădirilor proprietate SC 
Hydro-Engineering SA: 
• 2.382.053,00 lei – pentru bunul imobil de natura clădirilor situat în strada Gugu nr. 1, Municipiul Reșița, jud. Caraș-
Severin – cota impozitare 1%; 
• 12.542.122 lei - pentru bunul imobil de natura clădirilor situat în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, 
jud. Caraș-Severin – cotă impozitare 4%. 
Direcția de Impozite și Taxe Locale Reșița a stabilit în mod eronat în sarcina subscrisei suma de 501.685,00 lei, 
calculând cuantumul impozitului la un procent de 1% majorat cu 300% aplicat valorii de impunere declarate de către 
SC Hydro-Engineering SA pentru imobilul situat în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-
Severin în sumă totală de 12.542.122 lei.  
Menționăm faptul că disp art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 440 din 20.12.2018 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 a fost stabilită cota procentuală de impozitare pentru anul 2019 la 1% din 
valoarea impozabilă pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. 
Menționăm faptul ca Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 505 din 20.12.2018 în baza căreia a fost majorat impozitul 
pe clădirea situată în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin, a fost contestată de către 
Hydro-Engineering SA – în faliment prin lichidator Consultant Insolvență SPRL precum și de administratorul special al 
debitoarei Pop S. D..  
Având în vedere cele menționate, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a solicitat Direcției de Impozite și 
Taxe Locale Reșița admiterea contestației formulate de subscrisa și dispunerea rectificării deciziei de impunere nr. 
27414/28.03.2019, în sensul stabilirii în sarcina SC Hydro-Engineering SA a obligației de plată pentru bunurile imobile 
de natura clădirilor aflate în patrimoniul debitoarei falite calculată cu un procent de 1% aplicat valorii de impunere, 
respectiv suma de 125.421,22 lei. 
Astfel cum am menționat anterior, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat legal prin asociat 
coordonator ec. Popescu G., în baza disp. art. 7 din Legea nr. 554/2004, a formulat plângere împotriva actului 
administrativ individual reprezentat de „Hotărârea Consiliului Local al Mun. Resita nr. 505 din 20.12.2018 privind 
majorărea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru 
cladirea situata in municipiul Resita, Calea Caransebesului 16 A” prin care a solicitat Consiliului Local al Municipiului 
Reșița să dispună anularea actului administrativ individual reprezentat de „Hotărârea Consiliului Local al Mun. Resita 
nr. 505 din 20.12.2018”, având în vedere următoarele motive: 
La data de 20.12.2018, Consiulul Local al Municipiului Resita a adoptat „Hotărârea Consiliului Local al Mun. Resita 
nr. 505 din 20.12.2018 privind majorărea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a 
constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul Resita, Calea Caransebesului 16 A. 
HCL nr. 505 din 20.12.2018, nu a fost comunicata subscrisei la sediul social (asa cum a fost hotărât la art. 6 al HCL 
505/20.12.2018), subscrisa, prin lichidator Consultant Insolvență SPRL, a luat la cunostiinta de existenta acestei 
hotarari, in momentul comunicarii deciziei de impunere nr.27414 din 28.03.2019. 
HCL  505/20.12.2018 este netemeinica si nelegala avand in vedere urmatoarele considerente: 
I. Subscrisa Hydro-Engineering S.A., se afla in faliment in procedura generala de insolventa, dosar.5911/115/2013, 
incepand cu data 01.02.2018 
Incepand cu data 01.02.2018, Hydro-Engineering S.A- in faliment, nu a mai inregistrat venituri din activitatea 
desfasurata. In acest stadiu al procedurii insolventei, societatea falita nu poate realiza investitii de renovare sau 
consolidare a bunurilor/cladirilor detinute, ci doar masuri de conservare. Firma de pază și protecție angajată de către 
Hydro Engineering SA SA – în faliment a efectuat măsuri de igienizare a zonei / terenului. 
Fațada clădirilor situate la adresa Resita, Calea Caransebesului 16 A nu prezintă degradări ale finisajelor exterioare 
si/sau ale acoperisului asa cum eronat a reținut membrii comisiei pentru identificarea terenurilor si cladirilor neîngrijite.  
De asemenea consideram ca imobilul detinut in proprietate, respectiv imobilul situat in Resita,  Calea Caransebesului 16 
A, nu se afla in stare de degradare si nu poate intra in categoria cladirilor neingrijite.  
S-a depus în probațiune raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii de faliment, raport în care nu este constatată 
în niciun fel “starea nesatisfăcătoare” a clădirii în cauză. 
Considerăm necesară efectuarea unei expertize tehnice pentru a stabili cu certitudine cele susținute de subscrisa – 
lichidator judiciar, constatările membrilor comisiei pentru identificarea terenurilor si cladirilor neîngrijite, putând fi 
afectate de un grad ridicat de subiectivism. 
II. H.C.L. nr. 505/20.12.2018 a fost emisă - cu nerespectarea disp. art. 489 alin. 5-8 Cod Fiscal, precum și a punctului 
168 din Hotărârea nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 – Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și a art. 7, 15, 18, 20 din Procedura privind majorarea impozitului pe 
clădirile neîngrijite situate în intravilan. 
Pentru emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local privind majorarea impozitelor privind cladirile neîngrijite situate în 
intravilan este necesara parcurgerea unei Proceduri prealabile obligatorii care cuprinde si emiterea unei somații către 
proprietarul clădirii si numai in situatia in care proprietarul cladirii nu se conformeaza celor cuprinse in somatie se va 
propune adoptarea de catre Consiliul Local a unei hotarari de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. Această 
procedură obligatorie nu a fost îndeplinită. 
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III. H.C.L. nr. 505/20.12.2019 este nelegală deoarece prevede că produce efecte începând cu anul 2019, însă nu a intrat 
în vigoare înainte de anul 2019 pentru a putea fi aplicat impozitelor aferente anului 2019. 
Legea nr. 215/2001 prevede – conform art. 49 – că hotărârile cu caracter individual devin obligatorii și produc efecte de 
la data comunicării. 
H.C.L. nr. 505/20.12.2018, nu a fost comunicata la sediul societatii, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL  
luand la cunostiinta de acesta hotarare cu ocazia comunicarii deciziei de impunere anuala nr. 27414/ 28.03.2019, 
privind majorarea impozitului pe clădiri . 
Pentru a produce efecte pentru impozitul aferent anului 2019 această hotărâre trebuia comunicată în anul 2018. 
De asemenea, administratorul special al debitorului SC Hydro-Engineering SA Pop S. D. a formulat plângere prealabilă 
formulată de împotriva actului administrativ individual reprezentat de „Hotărârea Consiliului Local al mun. Resita nr. 
505 din 20.12.2018 privind majorărea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii 
nesatisfacatoare pentru cladirea situata in municipiul Resita, Calea Caransebesului 16 A”.  
În data de 12.04.2019 a fost transmisă lichidatorului judiciar Dispoziția nr. 32443/12.04.2019 comunicată de Municipiul 
Reșița, prin care este respinsă contestația formulată de către Hydro-Engineering SA prin Consultant Insolvență SPRL, 
în calitate de lichidator judiciar reprezentată legal de asociat coordonator ec. Popescu G. împotriva Deciziei de 
impunere anuală nr. 27414/28.03.2019.  
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 149 din 19.04.2019 privind respingerea plângerii prealabile 
formulată de către Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Hydro-Engineering SA 
formulată împotriva H.C.L. nr. 505/20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2091 cu 300% a impozitului pe 
clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în mun. Reșița, Calea 
Caransebeșului, nr. 16A, s-a hotărât: 
Art. 1. Se aprobă respingerea plângerii prealabile formulată de Consultant Insolvență SPLR, reprezentată legal prin 
asociat ec. Popescu G., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Hydro-Engineering SA – în faliment, împotriva 
H.C.L. nr. 505/20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a 
constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, ca 
fiind tardiv formulată și neîntemeiată.  
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredițează Direcției Impozite și Taxe. 
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării. 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 148 din 19.04.2019 privind respingerea plângerii prealabile 
formulată de către SC Hydro-Engineering SA – în faliment, prin administrator special, Pop S., împotriva H.C.L. nr. 
505/20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2091 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării 
tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, s-a hotărât: 
Art. 1. Se aprobă respingerea plângerii prealabile formulată de către SC Hydro-Engineering SA – în faliment, prin 
administrator special, Pop S., împotriva H.C.L. nr. 505/20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a 
impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, 
Calea Caransebeșului, nr. 16A, ca fiind tardiv formulată, nelegală și neîntemeiată.  
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredițează Direcției Impozite și Taxe. 
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării. 
Cabinetul de avocat Duțulescu L. a formulat acțiune în Contencios Administrativ în contradictoriu cu:  
1. UAT a Municipiului Reşiţa – Direcţia de Impozite şi Taxe, reprezentantă legal prin Primar Popa I., cu sediul social în 
Reşiţa, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 3228764, 
2. Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, cu sediul social în Reşiţa, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-
Severin,  
prin intermediul căreia a solicitat Onoratei Instanţe ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: 
- Admiterea acţiunii formulate de subscrisa şi pe cale de consecinţă anularea următoarelor acte administrative:  
- „Hotărârea Consiliului Local al Mun. Reșita nr. 505 din 20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% 
a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul Resita, Calea 
Caransebesului 16 A”, emisă de către Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, 
- Hotărârea nr. 149 din data de 19.04.2019 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Consultant Insolvenţă 
SPRL […] împotriva H.C.L. nr. 505/20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300 % a impozitului pe 
clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reşiţa, Calea 
Caransebeşului nr. 16A, emisă de către Consiliul Local al Municipiului Reşiţa,   
și pe cale de consecință, să obligaţi pârâta la recalcularea impozitului pe clădiri aferent anului 2019 pentru imobilul 
situat în  strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin, raportat la disp art. 3 alin. (1) din 
Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 440 din 20.12.2018, 
- Obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1194/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Timiș. Până în prezent nu a fost stabilit 
primul termen de judecată. 
Subscrisei i-a fost comunicată Adresa emisă în data de 21.06.2019 de către Tribunalul Caraș-Severin prin care a fost 
notificată cu privire la obligația de achita taxa de timbru în cuantum de 50 lei pentru petitul privind anularea HCL și 50 
lei pentru obligare recalculare impozit, sub sancțiunea anulării cererii de chemare în judecată ca netimbrată.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru pentru prezentul demers judiciar solicitând Instanței, în baza art. 77 din Legea nr. 
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85/2006 să constate că prezenta acţiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul 
asociat nr. 1194/115/2019/a1, la primul termen de judecată din data de 16.07.2019, prin Încheierea finală nr. 
258/16.07.2019 fiind respinsă cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de reclamanţii Consultant 
Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L., în calitate de lichidator judiciar al SC Hydro-
Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar a achitat taxa de timbru în cuantum de 100 lei, conform chitanței pentru încasarea creanțelor 
bugetelor locale seria 50790/2019 CSRE nr. 45711/25.07.2019.  
Până la data întocmirii prezentului raport nu a fost stabilit primul termen de judecată în dosarul nr. 1194/115/2019. 
De asemenea, Cabinetul de avocat Duțulescu L. a formulat Cerere de chemare în judecată prin intermediul căreia a 
solicitat Onoratei Instanţe ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: 
1. În temeiul art. 281 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală coroborat cu art. 8 din Legea nr. 
554/2004, admiterea contestaţiei şi pe cale de consecinţă anularea următoarelor acte administrativ – fiscale:  
- Decizia de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 emisă de Direcția de impozite și taxe locale Reșița prin care au fost 
stabilite în sarcina SC Hydro-Engineering SA obligații fiscale în cuantum de 501.685,00 lei reprezentând impozit pe 
clădiri pentru imobilul situat în  strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin; 
- Dispoziţia nr. 32443/12.04.2019 privind soluţionarea contestaţiei formulate de către SC Hydro – Engineering SA – 
societate în faliment, prin Consultant Insolvenţă SPRL asociat coordonator ec. Popescu G. în calitate de lichidator 
judiciar, înregistrată la „Direcţia Impozite şi Taxe” sub nr. 30672/08.04.2019,   
2. Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1243/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Timiș. Până în prezent nu a fost stabilit 
primul termen de judecată. 
Subscrisei i-a fost comunicată Adresa emisă în data de 25.06.2019 de către Tribunalul Caraș-Severin prin care a fost 
notificată cu privire la obligația de achita taxa de timbru în cuantum de 100 lei.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru pentru prezentul demers judiciar solicitând, în mod respectuos, Onoratei Instanțe, în 
baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să constate că prezenta acţiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1243/115/2019/a1, la primul termen de judecată din data de 15.07.2019, prin 
Încheierea finală nr. 255/15.07.2019 fiind respinsă cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de 
reclamanţii Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L., în calitate de lichidator 
judiciar al SC Hydro-Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar a achitat taxa de timbru în cuantum de 100 lei, conform chitanței pentru încasarea creanțelor 
bugetelor locale seria 50790/2019 CSRE nr. 45712/25.07.2019. 
Până la data întocmirii prezentului raport nu a fost stabilit primul termen de judecată în dosarul nr. 1243/115/2019. 
Cabinetul de avocat Duțulescu L. a formulat în contradictoriu cu pârâta:  
1. UAT a Municipiului Reşiţa – Direcţia de Impozite şi Taxe, reprezentantă legal prin Primar Popa I., cu sediul social în 
Reşiţa, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 3228764, 
cerere de suspendare a executării actului administrativ solicitând suspendarea executării următoarelor acte 
administrative fiscale: 
• Decizia de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 emisă de Direcția de impozite și taxe locale Reșița prin care au fost 
stabilite în sarcina SC Hydro-Engineering SA obligații fiscale în cuantum de 501.685,00 lei reprezentând impozit pe 
clădiri pentru imobilul situat în  strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin; 
până la soluţionarea definitivă a cauzei. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1331/115/2019, având primul termen de judecată stabilit în data de 16.07.2019. 
Subscrisei i-a fost comunicată citația emisă la data de 02.07.2019 cu mențiunea de a achita taxa judiciară de timbru în 
cuantu, de 20 lei, sub sancțiunea anulării cererii ca netimbrată în caz de neachitare, respectiv obligația de achita 
cauțiunea în sumă de 9.516,85 lei și depunerea la dosar a dovezii calității de reprezentant.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cerere de reexaminare, împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru pentru prezentul demers judiciar solicitând, în mod respectuos, Onoratei Instanțe, în 
baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să constate că prezenta acţiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1331/115/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 10.07.2019. 
La termenul de judecată din data de 10.07.2019, prin Încheierea finală nr. 254/10.07.2019 este respinsă cererea de 
reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator 
judiciar al SC Hydro-Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 20,00 lei, conform chitanță pentru încasarea 
creanțelor bugetelor locale seria 50790/2019 CSRE nr. 44647/15.07.2019.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA, 
în data de 12.07.2019, la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, jud. Timiș, cu următorul punct de pe ordinea de zi: 
„(1).Avansarea sumei de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune în dosarul nr. 1331/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-
Severin, având ca obiect anularea actelor administrativ – fiscale Decizie de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 și 
Dispoziţia nr. 32443/12.04.2019 formulate de către SC Hydro – Engineering SA – societate în faliment, prin lichidator 
judiciar.” 
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Convocatorul a fost publicat în BPI nr. 13481/08.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Convocare-AGC-Hydro-Engineering-SA-ora-10.00.pdf  
Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data 
de 12.07.2019 a fost publicat în BPI nr. 13543/09.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Hydro-
Engineering-SA-din-data-de-12.07.2019-orele-10.00-si-10.30.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 744/12.07.2019, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.07.2019, ora 
10:00, s-au prezentat și/sau au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Vista Bank (Romania) S.A. (fosta Marfin Bank România SA), în calitate de creditor garantat, cu drept de vot, ce 
deține un procent de 71,86% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct 
de vedere prin poșta electronică cu nr. L/GS/20190712/11.07.2019. 
2. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un 
procent de 6,011% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct de vedere 
prin poșta electronică în data de 10.07.2019 cu nr. 3262/10.07.2019. 
În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA convocată în data de 12.07.2019, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 77,872% din totalul masei credale admisă conform Planului de reorganizare al activității 
debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 
Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sume de bani necesare acoperirii cheltuielilor administrative și 
continuării procedurii, respectiv nu avansează suma de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune stabilită de instanță în dosarul 
nr. 1331/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, acțiune formulată de către SC Hydro – Engineering SA – 
societate în faliment, prin lichidator judiciar și propune continuarea acțiunii în instanță. 
Procesul-verbal nr. 744/12.07.2019 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.07.2019, ora 10:00 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13919/15.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Hydro-
Engineering-SA-din-data-de-12.07.2019-orele-10.00-si-10.30.pdf.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat precizare de acțiune prin intermediul căreia 
subscrisa clarifică cadrul procesual din prezentul dosar, precum și cererea prin intermediul căreia a solicitat Instanței, să 
revină asupra măsurii stabilirii cauţiunii în cuantum de 9.516,85 lei în sarcina reclamantei, în sensul că această cauţiune 
nu este datorată de către reclamantă raportat la art. 77 din Legea nr. 85/2006, respectiv să revină asupra măsurii stabilirii 
taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei, raportat la prev. art. 77 din Legea nr. 85/2006 care stipulează faptul că 
prezenta acţiune este scutită de taxă judiciară de timbru. 
La primul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 1331/115/2019 din data de 16.07.2019, se amână cauza 
pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 18.09.2019, pentru comunicarea către pârâtă, cu citaţie, a unui 
exemplar al precizării de acţiune formulate de către reclamantă şi un exemplar al Procesului verbal al Adunării Generale 
a Creditorilor nr.744/12.07.2019. Prorogă soluţionarea cererii reclamantei prin care aceasta solicită instanţei a reveni 
asupra măsurii de stabilire a cauţiunii în cuantum de 9516,85 lei la termenul de judecată următor. 
Cabinetul de avocat Duțulescu L. a formulat în contradictoriu cu pârâtele:  
1. UAT a Municipiului Reşiţa – Direcţia de Impozite şi Taxe, reprezentantă legal prin Primar Popa I., cu sediul social în 
Reşiţa, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 3228764, 
2. Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, cu sediul social în Reşiţa, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-
Severin, 
cerere de suspendare a executării actului administrativ solicitând suspendarea executării următoarelor acte 
administrative: 
• „Hotărârea Consiliului Local al Mun. Resita nr. 505 din 20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% 
a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul Resita, Calea 
Caransebesului 16 A”, emisă de către Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, 
până la soluţionarea definitivă a cauzei. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1332/115/2019, având primul termen de judecată stabilit în data de 16.07.2019. 
Subscrisei i-a fost comunicată adresa emisă la data de 03.07.2019 cu mențiunea de a achita taxa judiciară de timbru în 
cuantu, de 20 lei, sub sancțiunea anulării cererii ca netimbrată în caz de neachitare, respectiv obligația de achita 
cauțiunea în sumă de 9.516,85 lei.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cerere de reexaminare, împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru pentru prezentul demers judiciar solicitând, în mod respectuos, Onoratei Instanțe, în 
baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să constate că prezenta acţiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1332/115/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 15.07.2019. 
La termenul de judecată din data de 15.07.2019, prin Încheierea finală nr. 256/15.07.2019 este respinsă cererea de 
reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator 
judiciar al SC Hydro-Engineering SA. 
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Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA, 
în data de 12.07.2019, la ora 10:30, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, jud. Timiș, cu următorul punct de pe ordinea de zi: 
„(1). Avansarea sumei de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune în dosarul nr. 1332/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului 
Caraș-Severin, având ca obiect suspendarea executării actului administrativ – fiscal Hotărârea Consiliului local al Mun. 
Resita nr. 505 din 20.12.2018, acțiune formulată de către SC Hydro – Engineering SA – societate în faliment, prin 
lichidator judiciar.” 
Convocatorul a fost publicat în BPI nr. 13598/09.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Convocare-AGC-Hydro-Engineering-SA-ora-10.30.pdf  
Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data 
de 12.07.2019 a fost publicat în BPI nr. 13543/09.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Hydro-
Engineering-SA-din-data-de-12.07.2019-orele-10.00-si-10.30.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 746/12.07.2019, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.07.2019, ora 
10:30, s-au prezentat și/sau au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Vista Bank (Romania) S.A. (fosta Marfin Bank România SA), în calitate de creditor garantat, cu drept de vot, ce 
deține un procent de 71,86% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct 
de vedere prin poșta electronică cu nr. L/GS/20190712/11.07.2019. 
2. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un 
procent de 6,011% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct de vedere 
prin poșta electronică în data de 10.07.2019 cu nr. 3263/11.07.2019. 
În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA convocată în data de 12.07.2019, ora 13:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 77,872% din totalul masei credale admisă conform Planului de reorganizare al activității 
debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 
Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sume de bani necesare acoperirii cheltuielilor administrative și 
continuării procedurii, respectiv nu avansează suma de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune stabilită de instanță în dosarul 
nr. 1332/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, acțiune formulată de către SC Hydro – Engineering SA – 
societate în faliment, prin lichidator judiciar și propune continuarea acțiunii în instanță. 
Procesul-verbal nr. 746/12.07.2019 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.07.2019, ora 13:00 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13931/15.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proces-verbal-SC-Hydro-Engineering-SA-ora-10.30.pdf.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat precizare de acțiune prin intermediul căreia 
subscrisa clarifică cadrul procesual din prezentul dosar, precum și cererea prin intermediul căreia a solicitat Instanței, să 
revină asupra măsurii stabilirii cauţiunii în cuantum de 9.516,85 lei în sarcina reclamantei, în sensul că această cauţiune 
nu este datorată de către reclamantă raportat la art. 77 din Legea nr. 85/2006, respectiv să revină asupra măsurii stabilirii 
taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei, raportat la prev. art. 77 din Legea nr. 85/2006 care stipulează faptul că 
prezenta acţiune este scutită de taxă judiciară de timbru. 
La primul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 1332/115/2019 din data de 16.07.2019, judecătorul-sindic a 
pus în vedere apărătorului reclamantei, av. Duţulescu L., să achitate taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei şi 
să depună la dosar, până la următorul termen de judecată dovada de achitare a acesteia, în original. Revine asupra 
cauţiunii în cuantum de 9.516,85 lei stabilită în sarcina reclamantei, având în vedere procesul verbal al Adunării 
generale a creditorilor nr. 746/12.07.2019. Ia act de precizarea apărătorului ales al reclamantei, av. Duţulescu L. că se 
obligă să comunice pârâţilor prin email înscrisurile ataşate la precizarea de acţiune. Acordă termen în cunoştinţă 
reclamantei SC Hydro-Engineering SA prin Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. 
L. în calitate de lichidator judiciar provizoriu şi pârâţilor Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reşiţa - Direcţia 
Impozite şi Taxe prin Primar şi Consiliul Local al Municipiului Reşiţa. Amână judecata cauzei la data de 13.09.2019. 
Lichidatorul judiciar a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 20,00 lei, conform chitanței pentru încasarea 
creanțelor bugetelor locale seria 50790/2019 CSRE nr. 45710/25.07.2019.  
Prin Somația nr. 46945/05.06.2019 comunicată de către Primăria Municipiului Reșița, Comisia de identificare a 
clădirilor neîngrijite/neîntreținute în mod corespunzător, situate în intravilanul Mun. Reșița, în urma deplasării la fața 
locului în vederea aplicării preved. Legii nr. 114/1996, numită prin Dispoziția Primarului nr. 959 din 03.04.2019, s-a 
pus în vederea debitoarei SC Hydro-Engineering SA ca până la data de 31.10.2019, să procedeze la 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, prin activități sau lucrări de reparații și zugrăvire a fațadei etc și menținerea în 
continuare a clădirii în stare de întreținere/îngrijire. Nerespectarea termenului și a măsurilor dispuse prin somație, atrag 
după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv aplicarea de sancțiuni contravenționale și 
majorarea impozitului cu până la 500% pentru anul fiscal următor până la remedierea situației confirmată de către 
comisie prin Proces-verbal de conformitate a clădirii.  
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea adunării creditorilor în vederea punerii în discuție a măsurilor necesare a 
fi efectuate în legătură cu somația anterior-menționată. 
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X. Referitor la valorificarea bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor în curs 
de execuție și imobilizărilor corporale în curs. Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea unui set de 5 licitații 
publice la 100% din valoarea de evaluare a bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, 
produselor în curs de execuție și imobilizărilor corporale în curs. Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de 
activitate au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 04.07.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 27.06.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 
www.imediat.ro și în cotidianul Evenimentul zilei din data de 31.05.2019. 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 de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime și materialelor consumabile, 
deținute de către  SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 730 din 04.07.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 25.07.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 04.07.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 
www.imediat.ro și în cotidianul Evenimentul zilei din data de 16.07.2019. 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 de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime și materialelor consumabile, 
deținute de către SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 780 din 25.07.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 01.08.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 25.07.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 
www.imediat.ro și în cotidianul Evenimentul zilei din data de 16.07.2019. Până în prezent nu s-a înscris niciun ofertant 
pentru a participa la licitația publică din data de 01.08.2019. 
XI. Referitor la valorificarea bunurilor imobile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. Lichidatorul judiciar a 
procedat expunerea pe piață respectiv la organizarea unui set de 5 licitații publice la 100% din valoarea de evaluare a 
bunurilor imobile: Teren în suprafață totală de 13.970,00 mp, cu destinație intravilan, categoria de folosință 
Curți/construcții, compus din trei loturi unite fizic și functional și Clădiri cu destinația de birouri, cercetare industrială, 
depozitare și anexe, în suprafață construită la sol cumulată de 4.186,9 mp, cu o suprafață construită desfășurată de cca 
12.157,9 mp, oferite spre vânzare de către  SC Hydro-Engineering SA.  
Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 01.07.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 03.06.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 13.05.2019. 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 imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost 
încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 719/01.07.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 15.07.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 01.07.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 13.05.2019. 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 imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost 
încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 751/15.07.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 01.08.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 15.07.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 13.05.2019. Până în prezent 
nu s-a înscris niciun ofertant pentru a participa la licitația publică din data de 01.08.2019. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață respectiv la organizarea unui set de 5 licitații publice 
la 100% din valoarea de evaluare a bunurilor imobile: teren în suprafață totală de 9.651 mp, clădire rezidențială în 
suprafață construită la sol de cca 1.101 mp, cu regim de înălțime Ds+P+1Er cu o suprafață construită de cca 1.733 mp  
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și anexe și construcții speciale neintabulate, în suprafață construită la sol de cca 30 mp (foișor) și 648 mp – teren de 
tenis, oferite spre vânzare de către  SC Hydro-Engineering SA.  
Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate, au fost organizate următoarele licitații pulice: 
1. Licitația publică organizată în data de 01.07.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 03.06.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 13.05.2019. 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 imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost 
încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 720/01.07.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 15.07.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 01.07.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 13.05.2019. 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 imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost 
încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 752/15.07.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 01.08.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 15.07.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 13.05.2019. Până în prezent 
nu s-a înscris niciun ofertant pentru a participa la licitația publică din data de 01.08.2019. 
Lichidatorul judiciar va proceda la anularea licitațiilor publice din datele de 01.08.2019, 15.08.2019, 29.08.2019, 
respectiv 12.09.2019 pentru bunurile imobile, respectiv la suspendarea organizării de licitații publice viitoare pentru 
bunurile imobile anterior menționate până la soluționarea dosarului nr. 1630/290/2018. 
Bunurile imobile vor fi în continuare expuse pe piață în vederea prezentării acestora potețialilor ofertanți. 
XII. Referitor la cererea de plată a creanței curente nr. 42612/21.05.2019 formulată de UAT Municipiul Reșița. La data 
de 31.05.2019, creditorul UAT Municipiul Reșița a formulat cererea de plată nr. 42612/21.05.2019 prin care a solicitat 
lichidatorului judiciar să dispună plata creanței curente în cuantum de 270.089,00 lei, reprezentând impozit clădiri, 
impozit teren folosință, impozit teren intravilan, taxă publicitate, taxă protecție civilă, aferente perioadei 11.12.2018 – 
20.05.2019, sumă compusă din: Impozit clădiri – 262.752,00 lei; Impozit teren folosință – 310,00 lei; Impozit teren 
intravilan – 6.223,00 lei; Impozit transport – 646,00 lei; Taxă publicitate – 108,00 lei; Taxă protecție civilă – 50,00 lei.  
Lichidatorul judiciar a formulat răspunsul la cererea de plată a creditorului UAT Municipiul Reșița nr. 648/13.06.2019 
prin care a comunicat faptul că va admite în parte cererea de plată nr. 42612/21.05.2019, prin intermediul căreia se 
solicită achitarea sumei de 270.089,00 lei reprezentând creanță născută după data deschiderii procedurii Hydro-
Engineering SA, în sensul respingerii la plată a urmatoarelor sume:  
- impozitul pe clădire în sumă de 141.886,00 lei aferent imobilului situat pe strada Calea Caransebeșului, nr. 16A, Mun. 
Reșița, jud. Caraș-Severin, cod poștal 320168, având valoare de impunere de 7.094.280,00 lei (total teren 3.311 mp); 
- impozitul pe clădire în sumă de 91.610,00 lei aferent imobilului situat pe strada Calea Caransebeșului, nr. 16A, Mun. 
Reșița, jud. Caraș-Severin, cod poștal 320168, având valoare de impunere de 4.580.469,00 lei (total teren 4.501 mp); 
- impozitul pe clădire în sumă de 17.348,00 lei aferent imobilului situat pe strada Calea Caransebeșului, nr. 16A, Mun. 
Reșița, jud. Caraș-Severin, cod poștal 320168, având valoare de impunere de 867.373,00 lei (total teren 6.158 mp); 
- taxă publicitate – 108,00 lei.  
 Raportul de analiză a cererii de plată a creanței curente formulată de UAT Municipiul Reșița a fost depus la dosarul 
cauzei și publicat în BPI nr. 11975/13.06.2019.  
Creditorul UAT Municipiul Reșița a formulat contestația înregistrată cu nr. 50188/18.06.2019, prin care a solicitat 
anularea măsurii lichidatorului judiciar de respingere a cererii de plată menționată în Raportul de activitate nr. 
649/31.05.2019 și publicat în BPI nr. 11975/13.06.2019, pe care a apreciat-o ca fiind netemeinică și nelegală, și pe cale 
de conscință a solicitat: 
„1. să constatați că deținem o creanță curentă constatată prin titluri executorii față de averea debitorului în cuantum de 
270.089,00 lei. 
2. să dispuneți plata creanței noastre conform art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006”.  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 5911/115/2013/a14, având primul termen de judecată stabilit în data de 19.09.2019. 
Lichidatorul judiciar va proceda la formularea întâmpinării la contestația formulată de creditorul UAT Municipiul 
Reșița. 
XIII. Referitor la oportunitatea menținerii sau denunțării contractelor de muncă a celor 3 salariați în cursul procedurii de 
faliment a debitoarei SC Hydro-Engineering SA. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA, în data de 12.07.2019, la ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
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„(1).Oportunitatea menținerii sau denunțării contractelor de muncă a celor 3 salariați în cursul procedurii de faliment a 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 13036/01.07.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Convocare-Adunarea-
Generala-a-Creditorilor-SC-Hydro-Engineering-SA-in-data-de-12.07.2019.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering 
SA din data de 12.07.2019, ora 11:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13027/01.07.2019 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-cu-privire-
la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Hydro-Engineering-SA-din-data-de-12.07.2019.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 748/12.07.2019, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.07.2019, ora 
11:00, 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 71,860% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct 
de vedere prin poșta electronică cu nr. L/GS/20190711/11.07.2019. 
2. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un 
procent de 6,011% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct de vedere 
prin poșta electronică în data de 11.07.2019 cu nr. 3265/11.07.2019. 
3. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de creditor garantat, cu drept de vot, ce 
deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct 
de vedere prin poșta electronică în data de 12.07.2019. 
În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA convocată în data de 12.07.2019, ora 11:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de reorganizare al activității 
debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 
Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de raportul de activitate și aprobă menținerea contractelor de muncă a celor 
trei salariați în cursul procedurii de faliment a debitoarei SC Hydro-Engineering S.A. 
Procesul-verbal nr. 748/12.07.2019 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.07.2019, ora 11:00, a fost depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13919/15.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proces-verbal-AGC-SC-Hydro-Engineering-SA-
12.07.2019-ora-11.00.pdf. 
XIV. Mențiuni privind cheltuielile de procedură. Lichidatorul judiciar a avansat până la data prezentului raport suma de 
472,51 lei pentru plata cheltuielilor de procedură, sume nerecuperate până în prezent. 
XV. Mențiuni privind retribuția administratorului/lichidatorului judiciar. Retribuția administratorului (noiembrie 2013 – 
ianuarie 2018)/lichidatorului judiciar (februarie 2018 – iulie 2019) este în sumă de 395.442,15 lei, din care a fost 
achitată retribuția în procedura de insolvență de 105.280,00 lei și achitată retribuția în procedura de faliment de 61.440 
lei. 
XVI. Propuneri pentru perioada următoare, solicitări adresate judecătorului – sindic. Având în vedere cele expuse 
anterior, vă solicităm respectuos  acordarea unui nou termen de judecată în vederea continuării procedurii de faliment a 
debitoarei, evaluarea şi valorificarea bunurilor din averea debitoarei, ridicarea sechestrelor asiguratorii, recuperarea 
creanțelor și garanțiilor de bună execuție exigibile și neîncasate și soluționarea dosarelor în care debitoarea este parte.   
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 


