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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1221 Data emiterii: 10.10.2019 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, contencios 
administrativ şi fiscal; Judecător sindic: Claudia Roiescu. 
2. Arhiva instanţei: Reșița, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin; programul arhivei: Luni – Vineri; orele 8.30 – 12.30. 
3. Debitor: SC Hydro-Engineering SA, cod de identificare fiscală 18045420, cu sediul social în Reşiţa, str. Calea 
Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/915/2005. 
4. Lichidator judiciar: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență 
SPRL, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
CUI 31215824, atribut fiscal RO, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro, 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 5 (cinci) 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. 18205/30.09.2019. Până în prezent, pe rolul 
Tribunalului Caraş-Severin nu au fost înregistrate contestaţii cu privire la raportul de activitate menţionat anterior. 
II. Referitor la încasările și plățile efectuate de către debitor în procedura de faliment. În perioada septembrie 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 03.09.2019 Registru casa DI ridicare numerar 5,206.02 0.00 0.00 0.00 
2 03.09.2019 Registru casa 2551 autoritzatie construire 0.00 0.00 115.62 0.00 
3 03.09.2019 Registru casa DP Plata decont Popescu G. 0.00 0.00 1,706.02 0.00 
4 03.09.2019 Registru casa SP rest plata 08.2019 0.00 0.00 2,669.00 0.00 
5 03.09.2019 Extras banca Extras 9 ridicare numerar 0.00 0.00 0.00 5,246.80 
6 05.09.2019 Extras banca Extras 9 Extras banca – Ext 167 - Nextcity S.A. 0.00 8,449.48 0.00 0.00 
7 09.09.2019 Registru casa DP plata energie electrica 0.00 0.00 281.04 0.00 
8 23.09.2019 Extras banca Extras 9 Extras banca – Ext 168 - TMA Guard & 

Security SRL 
0.00 0.00 0.00 3,822.52 

Total - Septembrie 2019 5,206.02 8,449.48 4,771.68 9,069.32 
Total 5,206.02 8,449.48 4,771.68 9,069.32 

III. 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 03.10.2019 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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Evenimentul zilei din data de 20.08.2019; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 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. 1153/03.10.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 17.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  



2 
 

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.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Evenimentul zilei din data de 20.08.2019; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile 
mobile oferite spre vânzare.  
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 30.09.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş ; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 10.09.2019; 
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 
• 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. Daliei, nr. 8, mansardă, 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. 1123/30.09.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 07.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş ; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 10.09.2019; 
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 
• 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. Daliei, nr. 8, mansardă, 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. 1197/07.10.2019.  
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. 
IV. Referitor la valorificarea bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor în curs 
de execuție și imobilizărilor corporale în curs. De la data întocmirii ultimului raport de activitate, au fost organizate 
următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 30.09.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 10.09.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către SC Hydro-
Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 1124/30.09.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 07.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 10.09.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către SC Hydro-
Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 1198/07.10.2019.  
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V. Referitor la valorificarea bunurilor imobile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. Lichidatorul judiciar a 
procedat 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. 
VI. 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 reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat și a depus la 
Tribunalul Caraș-Severin întâmpinare faţă de contestaţia formulată de către UAT a Municipiului Reşiţa solicitând 
respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, și totodată, în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 din CPC a formulat cerere de 
suspendare a prezentei acțiuni solicitând admiterea prezentei cereri și implicit suspendarea judecății prezentei cauze 
până la până la soluționarea definitivă a dosarelor  nr. 1194/115/2019 şi 1243/115/2019 aflate pe rolul Tribunalului 
Caraş – Severin, având ca obiect acţiune în contencios administrativ. 
La termenul de judecată din data de 19.09.2019, se amână judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit 
în data de 17.10.2019, în vederea citării contestatorului creditor UAT Municipiul Reșița cu un exemplar al întâmpinării 
formulate de către lichidator. 
VII. Referitor Somația nr. 46945/05.06.2019 comunicată de către Primăria Municipiului Reșița. 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 a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA 
în data de 27.09.2019, la ora 11:00, cu următoarea ordine de zi:  
„(1).Prezentarea somației nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin care se solicită luarea 
măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii SC Hydro-Engineering SA, situată în 
Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
(2).Avansarea de sume pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din avererea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
(3).În ipoteza respingerii măsurii de la punctul 2 de pe ordinea de zi, propunerea de către Adunarea Generală a 
Creditorilor a altor măsuri legale în vederea evitării sancțiunilor contravenționale și majorarea impozitului cu până la 
500% aferent clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, 
nr. 16A, jud. Caraș-Severin.” 
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 27.09.2019 a fost publicat în BPI nr. 17438/19.09.2019 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Convocare-
AGC-Hydro-Engineering-SA-in-data-de-27.09.2019.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 27.09.2019, ora 11:00, a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17437/19.09.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Convocare-AGC-Hydro-Engineering-SA-in-data-de-
27.09.2019.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 27.09.2019 s-au prezentat și/sau au transmis puncte de vedere în 
scris următorii creditori: 
1. Vista Bank (România) SA (fosta Marfin Bank (România) SA), în calitate de creditor garantat, cu drept de vot, ce 
deține un procent de 55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, a transmis punct de vedere 
prin poșta electronică cu nr. L/DP/25092019 în data de 25.09.2019. 
2. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un 
procent de 19,989% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, a transmis punct de vedere cu nr. 
5529/26.09.2019 prin poșta electronică în data de 27.09.2019. 
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1113/27.09.2019, în urma exprimării votului 
creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Hydro 
– Engineering SA întrunită în data de 27.09.2019 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 75,600% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 100,00% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de somația nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin care se solicită luarea măsurilor legale 
de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, 
Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
2. Cu o majoritate de 75,600% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 100,00% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor nu 
avansează sume pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-
Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
3. Cu o majoritate de 55,611% din totalul masei credale înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA publicat în BPI nr 15176/08.08.2019, (respectiv 73,559% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 
propus continuarea litigiului nr. 1194/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin precum și contestarea somației 
nr. 46945/05.06.2019 emisa de Primaria Resita. De asemenea, Adunarea Generale a Creditorilor a propus inițierea 
procedurii prevazute de art. 364 Cod procedura civilă, cu privire la constatarea de urgență a unei stări de fapt a clădirii 
din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-
Severin, respectiv depunerea procesului-verbal de constatare la dosarul cauzelor împreună cu solicitarea administrării 
probei cu expertiza imobiliară, pentru stabilirea stării de fapt a imobilului, în încercarea de a contracara somația și 
procedura de majorare a impozitului. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1113/27.09.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 18244/01.10.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/01/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Hydro-Engineering-SA-din-data-de-
27.09.2019.pdf.  
În conformitate cu cele hotarâte în cadrul Adunării Generale a Creditorilor SC Hydro-Engineering SA din data de 
27.09.2019, consemnată în Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1113/27.09.2019, lichidatorul 
judiciar prin reprezentant convențional av. Duțulescu L., a formulat o cerere de constatare a situației de fapt a imobilului 
situat în Resita str. Calea Caransebeșului, nr.16 A, CS, fiind constituit dosarul execuțional nr 195/ex/2019 al BEJ Brad 
T Gh.. 
În data de 02.10.2019 reprezentanții lichidatorului judiciar (av. Duțulescu L. și practician în insolvență Dăogaru P.) s-au 
deplasat alături de executorul judecătoresc Brad T. Gh., expertul evaluator ANEVAR desemnat de executorul 
judecătoresc Cojocaru M., administratorul special Pop S. și reprezentanții firmei de pază la imobilul în discuție, 
întocmindu-se procesul-verbal de constatatare a unei stari de fapt incheiat în data de 02.10.2019 orele 14.00. (Anexa 10) 
În esență, executorul judecătoresc a constatat că „clădirea situată în Reșița str. Calea Caransebesului 16A este în stare 
bună”, urmând ca expertul evaluator desemnat să întocmească o notă de opinie pentru fiecare element de structură în 
parte - notă de opinie ce urmează a fi atașata pv de constatare si folosită în conformitate cu hotârârea AGC. 
Cu privire la situația valorificării imobilului  situat în Reșița, str. Calea Caransebeșului nr.16 A, CS, lichidatorul judiciar 
informează că dosarul nr. 1630/290/2018* aflat pe rolul judecătoriei Reșița ca urmare a hotârii pronunțate în cadrul 
regulatorului de competență, are fixat un prim termen de judecată în data de 20.11.2019. Precizăm că reprezentantul 
convențional al lichidatorului judiciar a depus la dosarul cauzei note scrise însoțite de înscrisuri care fac dovada 
îndeplinirii în totalitate a obligațiilor instituite în sarcina debitorului Hydro-Engineering SA prin hotărârile penale. 
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De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat înscrisurile solicitate de potențialul cumpărător Universitatea 
Politehnica Timișoara, cu privire la imobil. 
Totodată în cursul zilei de 03.10.2019 ora 10.00 reprezentantul lichidatorului judiciar - asociat coordonator Popescu G. 
s-a deplasat la imobilul din Reșita unde s-a întâlnit cu o nouă comisie constituită de către UPT din:  
- Directorul general administrativ al UPT dl. Florentiu S. și 
- Prorectorul Prof. dr. ing. Dan D. 
fiind prezentat integral întreg obiectivul  situat în Reșița, str. Calea Caransebeșului, nr.16 A, conform solicitărilor 
acestora. S-au efectuat fotografii de către membrii comisiei, s-au solicitat și s-au pus la dispoziție  informații privind 
starea tehnico funcțională respectiv situația juridică a obiectivului.  
În prezent, urmează a fi analizată în Consiliului de Administrație al UPT oportunitatea achiziționării imobilului din 
Resita și în caz afirmativ va fi înaintată o ofertă financiară de cumpărare. 
VIII. Referitor la dosarul 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 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. 
Astfel, în conformitate cu Hotărârea nr. 1420/16.08.2017 pronunțată în dosarul nr. 5911/115/2013/a7, debitoarea a 
procedat la restituirea către reclamanţi a cărţilor de proprietate personală a acestora aflate în incinta bibliotecii Hydro-
Engineering SA.  
IX. Mențiuni privind cheltuielile de procedură. Lichidatorul judiciar a avansat până la data prezentului raport suma de 
275,95 lei pentru plata cheltuielilor de procedură, sume nerecuperate până în prezent. 
X. Mențiuni privind retribuția administratorului/lichidatorului judiciar. Retribuția administratorului (noiembrie 2013 – 
ianuarie 2018)/lichidatorului judiciar (februarie 2018 – septembrie 2019) este în sumă de 399.822,15 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. 
XI. 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, 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. 


