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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 401 Data emiterii: 02.04.2019 

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 Petrișor – 

Liviu, situat în Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CUI 19918744, Număr de înscriere în tabloul 

practicienilor în insolvență: 1B2212, email: insolventa@petrisordaogaru.ro, Tel/fax 0256/433443, mobil 0722.588.636. 

5. Subscrisa: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență SPRL, 

reprezentant prin ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru Petrișor – Liviu, în calitate de lichidator 

judiciar al debitorului SC Hydro-Engineering SA, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, comunică: 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, astfel întocmit, în 

anexă, în număr de 14 (patrusprezece) 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 Petrișor – Liviu. 

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 lunar de activitate al debitorului Hydro-Engineering SA 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 

85/2006, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 5100/11.03.2019. 

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 

Împotriva Tabelului suplimentar de creanțe întocmit împotriva debitorului Hydro-Engineering SA, a formulat 

contestație creditorul SC UCM Reșița SA, formându-se dosarul asociat nr. 5911/115/2013/a11. 

La termenul de judecată din data de 12.07.2018, prin Sentința civilă nr. 220/12.07.2018,  este admisă în parte contestaţia 

formulată de creditorul contestator UCM Reşiţa SA, în insolvenţă, împotriva Tabelului suplimentar de creanţe al 

debitorului S.C. Hydro-Engineering SA Reşiţa, respectiv este dispusă înscrierea creditorului UCM Reşiţa SA, în 

insolvenţă în tabelul de creanţe al debitorului cu suma de 1.180 lei și este respinsă cererea de înscriere a creditorului 

UCM Reşiţa SA, în insolvenţă în tabelul de creanţe al debitorului cu suma de 29.842.419,03 lei.  

Creditorul SC U.C.M. Reșița SA a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 220/12.07.2018. Primul termen de 

judecată fiind stabilit în data de 08.10.2018. 

La termenul de judecată din data de 08.10.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 

05.11.2018, în vederea comunicării întâmpinării depuse de către subscrisa în calitate de reclamant către apelantul SC 

UCM Reșița SA. La termenul din 05.11.2018 cauza a fost amânată pentru data de 10.12.2018, iar apoi până la data de 

28.01.2019, termen până la care toate părțile implicate să facă toate demersurile pentru predarea celor 85 de modele 

industriale şi documentaţiei aferente acestora, modele aflate sub sechestru DIICOT Caraș Severin în sediul din str. 

Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, în vederea preluării de urgență a acestora, sub sancțiunea amenzii. 

  La termenul din 28.01.2019 cauza a fost amânată pentru data de 11.03.2019, dată până la care SC Hydro-Engineering 

SA va proceda la obţinerea unui răspuns din partea Fondului Arhivistic, cu privire la documentele care pot fi predate, 

având în vedere că unele dintre ele pot face parte din Fondul Naţional Arhivistic. 

La termenul din 11.03.2019 instanța a dispus amânarea cauzei pentru data de 08.04.2019 precum și emiterea unei adrese 

către Arhivele Naționale ale României – Serviciul Județean Caraș-Severin, cu mențiunea de a specifica, dacă există 

documente dintre cele inventariate prin Procesul verbal 81 din data de 23.01.2019, documente care se află în arhiva SC 

Hydro-Engineering SA, prin care aceasta are obligația de a le preda către Arhivele Naționale ale României și să 

răspundă afirmativ sau negativ dacă potrivit art. 18 din Legea 16/1996 și prevederilor Legii nr. 16/1996, a normelor 

metodologice aferente, intimata  Hydro-Engineering SA are obligația de a preda instituției vreunul din documentele 

existente în arhiva acesteia și cu precizarea de a comunica acest răspuns instanței cu 5 zile înainte de termenul de 

judecată acordat în cauză. 

III. Referitor la situaţia dosarelor în care SC Hydro-Engineering SA are calitatea de reclamant, pârât, sau cele derivate 

din dosarul de insolvenţă 
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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 Ioan Ovidiu, Bobar Maria, Giuroiu Constantin, Hopotă Adrian Teofil, Hoţa Ioan, Ianoşi Ioan, Lala Petru 

Negomireanu Gheorghe, Petrică Cristian Tiberiu şi Velcean Ioan, 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. 

În cauză a fost stabilit termen 08.05.2019. 

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 Camelia Ramona, 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. 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 S.C. HYDRO-ENGINEERING S.A. prin administrator judiciar împotriva pârâtei 

S.C.”UCMOTORS” S.R.L. 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. Gheorghe, 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 Gheorghe 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 



3 

 

Încheierea nr. 850/05.04.2018, s-a admis cererea formulată de BEJ Brad Gheorghe, 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 Societatea comercială „UCMOTORS” SRL. prin administrator Rădoi Ovidiu. 

În cauză a fost acordat termen pentru continuarea procedurii la data de 23 mai 2019. 

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. Gheorghe. 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. 

IV. Referitor la dosarele execuționale  

1. În ceea ce privește dosarul execuțional nr. 544/EX/2015 instrumentat de BEJ Brad T. Gheorghe, 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 Daniel și Stepanov Voislav instrumentează dosarul nr. 4022/EX/19.12.2012 format ca urmare a cererii 

de executare silită formulată de Hydro-Engineering SA prin avocat Panduru Bogdan împotriva debitorului Tunaru Ion 

Augustin, 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 HIDRAMOLD 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. In cauza a fost acordat termen in 

vederea continuarii procedurii pentru data de 23.05.2019. 
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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 
Elena 

28914806 351,09 

Subscisa a procedat la notificarea debitorului prin transmiterea unei Somatii 

de plata. Cabinet Medical Individual Dr. Cretu Elena 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. 

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.  

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. 
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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. 

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 efectuarii demersurilor privind compensarea 

datoriilor reciproce. Nu a fost primit un raspuns pâna în prezent. 

13 

SC ICE INVESTING 

CONSULTING 
ENGINEERING 

  3.188,95 

Creanta in cuantum de 3.188,95 lei provine din factura nr. 3230 din 

06.06.2013. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitoarei in 

vederea recuperarii creantei. Nu au fost identificate inscrisuri care sa 
dovedeasca caracterul cert, lichid si exigibil al creantei detinute de către SC 

Hydro-Engineering SA. Fiind prescrisa, de impune trecerea pe costuri a sumei 
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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. In cauza a fost acordat termen in vederea continuarii procedurii 

la 14.05.2019. 

 

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. 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. Lichidatorul judiciar a analizat decizia instantei de apel cu 

privire la oportunitatea/admisibilitatea formularii caii de atac a recursului in 
raport cu implicatiile financiare aferente si motivele de casare prevazute de 

art.488 din CPC, neidentificând motive care ar atrage incidența art.488 alin.1 

pct. 1 – 8, motiv pentru care nu se impune atacarea deciziei în discuție și va 
proceda în consecință în virtutea atribuțiilor manageriale prevăzute de art. 11 

alin.(2) teza II-a din Legea 85/2006. Lichidatorul judiciar va proceda la 

convocarea Adunării creditorilor supunând aprobării aceste demersuri. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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 
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HYDRO ENGINEERING S.A, constatându-se că HYDRO ENGINEERING S.A. este de drept în 

termenul de depunere a cererii de admitere a creanțelor. 

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. 

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 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. 

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 14.05.2019. 

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 
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Data Tip, Document Explicatii 
Incasari 

Numerar 

Incasari 

Banca 

Plati 

Numerar 
Plati Banca Plati banca  

An: 2019                

  Luna: 02. Februarie              

06.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 

Extras banca - EXT133 - 

TMA GUARD & 
SECURITY SRL 

      1.918,51   

21.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 

Extras banca - EXT134 - 

RESITA REDUCTOARE 
SI REGENERABILE S.A. 

  1.017,84       

21.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 COMISION BANCAR       1,50   

26.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 Extras banca - EXT135       1.870,00   

26.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 
Extras banca - EXT136 - 
OLIMPIQ MEDIA S.R.L. 

      1.573,45   

26.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 Extras banca - EXT136         1.330,00 

26.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 Extras banca - EXT135         1.870,00 

28.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 
Extras banca - EXT137 - 

NEXTCITY S.A. 
  8.465,72       

28.02.2019 Extras banca EXTRAS 2 

Extras banca - EXT132 - 

BRAD T. GHEORGHE - 
BIROU EXECUTOR 

JUDECATORESC 

      595,00   

28.02.2019 Extras banca RXTRAS 2 

Extras banca - EXT132 - 

BRAD T. GHEORGHE - 
BIROU EXECUTOR 

JUDECATORESC 

      -595,00   

  0,00 9.483,56 0,00 5.363,46 3.200,00 

VII. Referitor la cererea de ridicare a sechestrului asigurator 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      

Lichidatorul judiciar reprezentat legal de către Cabinet de avocat „Duţulescu Leonard”, prin avocat Duţulescu Leonard, 

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. 

Până în prezent lichidatorul judiciar nu a fost citat în prezenta cauză. 

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 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: 
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-Licitația publică organizată în data de 05.03.2019 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 21.02.2019 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 nr. 271 din 05.03.2019.  

-Licitația publică organizată în data de 12.03.2019 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 21.02.2019 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 nr. 310 din 12.03.2019.  

-Licitația publică organizată în data de 19.03.2019 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 21.02.2019 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 nr. 349 din 19.03.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 26.03.2019 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 21.02.2019 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 nr. 371 din 26.03.2019. 

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. 

Lichidatorul judiciar a organizat următoarele ședințe de licitație în conformitate cu regulamentul aprobat de Adunarea 

Generală a Creditorilor, astfel: 

-Licitația publică organizată în data de 05.03.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.11.2018, 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 din 05.03.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 12.03.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.11.2018, 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. 311 din 12.03.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 19.03.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.11.2018, la sediul ales al lichidatorului 

http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
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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. 350 din 12.03.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 26.03.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.11.2018, 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. 372 din 26.03.2019. 

IX. Referitor la cheltuielile efectuate în cursul procedurii de faliment 

Lichidatorul judiciar a avansat până la data prezentului raport suma de 7.074,34 lei pentru plata cheltuielilor de 

procedură, sumă recuperată din contul unic de insolvență al debitoarei. 

X. Mențiuni privind retribuția administratorului judiciar 

Retribuția administratorului judiciar al SC Hydro-Engineering SA desemnat prin Sentința civilă nr. 15/JS din data de 

16.01.2014, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, în dosarul nr. 5911/115/2013, este în cuantum 

de 286.000 lei, aferentă perioadei februarie 2014 – ianuarie 2018. 

Menționăm faptul că din valoarea totală de 286.000 lei a fost încasată de către administratorul judiciar doar suma de 

86.000 lei, diferența restantă fiind de 200.000 lei urmând a fi plătită conform art. 123 pct.1 din Legea 85/2006. 

XI. Mențiuni privind retribuția lichidatorului judiciar 

 Retribuția lichidatorului judiciar desemnat de Adunarea creditorilor din 19.09.2018 a debitoarei SC Hydro-Engineering 

SA, Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu, este în cuantum de 28.000 

lei + TVA, aferentă perioadei februarie 2018 – martie 2019. 

Menționăm faptul că lichidatorul judiciar nu a încasat contravaloarea retribuției cuvenite. 

XII. Referitor la dispozițiile instanței privind predarea / preluarea documentației tehnice privind cele 85 modele 

industriale și documentația aferentă acestora 

La data de 14.11.2018, la sediul lichidatorului judiciar din strada Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, localitatea Timișoara, 

jedțul Timiș, a fost primită Notificarea înregistrată sub nr. 330 din 13.11.2018, transmisă de către numiții A. Chebuțiu, 

și Adrian C. P., prin intermediul BEJ Asociați Dragomir Daniel și Stepanov Voislav, prin intermediul căreia s-a solicitat 

procedarea de îndată la predarea, respectiv preluarea documentației tehnice privind cele 85 modele industriale și 

documentația aferentă acestora, create anterior înființării SC Hydro-Engineering SA și indisponibilizate sub sechestru, 

la etajul IV, în încăperea denumită arhivă, în vederea îndeplinirii în natură a obligației civile prevăzute în Sentința 

penală nr. 106/2017 a Tribunalului Arad din dosar nr. 1541/115/2015. 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 

Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin 

reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu 

sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în tabloul 

practicienilor în insolvenţă 1B2212, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hydro-Engineering SA – în 

faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, înregistrată 

la ORC sub nr. J11/915/2005, CUI 18045420, desemnat prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată 

în dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, reprezentată convențional de către Cabinet 

de avocat Duțulescu Leonard, prin avocat Duțulescu Leonard, a formulat Somația înregistrată sub nr. 1532 din 

15.11.2018, prin intermediul căreia a solicitat SC U.C.M. Reșița SA – în insolvență să se prezinte la sediul SC Hydro-

Engineering SA – în faliment, din Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, în data de 27.11.2018 la 

ora 11,00 în vederea PRELUĂRII BUNURILOR în valoare de 29.842.419,03 lei, constând din documentație tehnică 

privind cele 85 modele industriale și documentația aferentă acestora reprezentând tehnologii, documente, schițe și 

manuale / desene industriale, librăria de modele patente, documente de execuție, arhiva de modele, OBLIGAȚIE 

instituită în sarcina subscrisei prin intermediul Sentinței penale nr. 106 din 08.03.2017, pronunțată de Tribunalul Arad 

în dosarul nr. 154/115/2015, în șnur cu Decizia penală nr. 995/A/20.09.2017 a Curții de Apel Timișoara. 

Lichidatorul judiciar a procedat la recomunicarea catre U.C.M. Reșița SA – în insolventa prin administrator judiciar, a 

adresei cu numarul de înregistrare NOT/40/EX/2018 din 15.11.2018 prin care s-a procedat la somarea U.C.M. Reșița 

SA la preluarea bunurilor în discuție pentru data de 27.11.2018 ora 11.00 la sediul Hydro-Engineering SA. 

În data de 22 noiembrie 2018 lichidatorul judiciar al SC Hydro-Engineering SA a primit prin fax din partea SC U.C.M. 

Reșița SA adresa nr. 434/DF 0041/21.11.2018, prin intermediul căreia a fost informat cu privire la următoarele aspecte: 

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
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http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.locbun.ro/
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-SC U.C.M. Reșița SA  nu va putea da curs solicitării debitoarei falite adresate în data de 15.11.2018, referitoare la 

participarea în data de 27.11.2018 la operațiunea de predare – primire a celor 85 de modele industriale şi documentaţiei 

aferente acestora, motivat de faptul că termenul este prea scurt și ar fi imposibilă realizarea unei corespunzătoare pentru 

preluarea volumului foarte mare de documente; 

-Necesitatea stabilirii unei noi comisii întrucât potrivit Împuternicirii nr. 376/DF 0041/27.09.2017 privind Comisia 

numită în a prelua bunurile în discuție nu mai fac parte unele personae, ne mai fiind angajate; 

-Întocmirea și transmiterea unei notificări reprezentanților DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin pentru a desigila 

încăperea denumită Arhivă. 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL și CII Dăogaru Petrișor Liviu în calitate de lichidator judiciar al SC Hydro-

Engineering SA, reprezentată conventional de către Cabinet de avocat Duțulescu Leonard împotriva SC UCM Reșița 

SA împreună cu BEJ Brad T. Gheorghe prin executor Brad Gh. ne-am deplasat în data de 27.11.2018, orele 11,00 în 

loc. Reșița, str. Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. Caraș-Severin unde am găsit prezent pe administratorul special al SC 

Hydro-Engineering SA – dna Sorina Pop. 

La fața locului, comisia astfel întrunită împreună cu reprezentantul firmei SICAR ARCHISERV – dl Radu Simionescu, 

a constatat faptul că SC UCM Reșița SA nu s-a prezentat la locul indicat în vederea preluării documentației, conform 

dispozițiilor instanței, desi au fost notificați. 

A fost încheiat procesul verbal nr. NOT/40/EX/2018 din data de 27.11.2018.  

În data de 04.12.2018 subscrisa am primit prin fax adresa nr. 449/DF 0041/03.12.2018 prin care SC UCM Reșița SA 

ne-a solicitat să îi comunicăm dacă în data de 05.12.2018 este posibil a se realiza întâlnirea cu reprezentanții DIICOT la 

sediul SC Hydro-Engineering SA din Reșița, Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, în vederea preluării 

bunurilor în valoare de 29.842.419,03 lei de către SC UCM Reșița SA.  

Consultant Insolvență SPRL a solicitat reprezentantului Sicar Archiserv SRL – colaborator al SC Hydro-Engineering 

SA – în faliment, angajat ca urmare a hotărîrii Adunării Generale a Creditorilor din 19.09.2018 pentru inventarierea, 

prelucrarea, selecția și arhivarea fondului arhivistic al debitoarei Hydro-Engineering SA -, un punct de vedere în 

legătură cu următoarele aspect: 

-Posibilitatea deplasării echipei SC Sicar Archiserv SRL la sediul SC Hydro-Engineering SA situate în Calea 

Caransebeșului, Reșița, jud. Caraș-Severin, în data de 5 decembrie 2018 în vederea predării de către debitoarea Hydro-

Engineering SA către UCM Reșița SA a celor 85 modele industrial și documentația aferentă acestora, 

-Modul de desfășurare a operațiunilor de predare – primire raportat la legislația în vigoare, la sechestrul penal aplicat de 

către DIICOT în data de 05.02.2015 precum și la dispozițiile SRI cu privier la regimul documentelor SECRET DE 

SERVICIU. 

SC Sicar Archiserv SRL prin representant Radu Simionescu a comunicat lichidatorului judiciar al SC Hydro-

Engineering SA – în faliment faptul că, din motive profesionale, personale și logistice, este în imposibilitatea de a 

organiza o echipă și logistica necesară în vederea deplasării la sediul Hydro-Engineering SA din Reșița, respectiv a 

realizării operațiunilor ce se impugn cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 cu modificările 

și completările ulterioare, a prevederilor legale stipulate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 

și de Serviciul Român de Informații. 

Mai mult decât atât, predarea-primirea se poate realiza doar în baza unui inventar ce necesită a fi realizat la fața locului, 

având în vedere faptul că nu există forme de evidență asupra arhivei din incinta SC Hydro-Engineering SA. 

De asemenea, având în vedere cantitatea documentelor ce depășește 1800 metri liniari, operațiunea în sine va fi de 

durată, fiind necesare mai multe săptămâni pentru a putea fi realizată. 

Nu în ultimul rând, după finalizarea inventarului și realizarea procesului de predare-primire, în vederea mutării arhivei, 

UCM Reșița SA este obligată să realizeze transferal doar prin intermediul Poștei Speciale, sub supravegherea 

Serviciului Român de Informații. 

Astfel, Consultant Insolventa SPRL a transmis către UCM Reșița faptul că SC Sicar Archiserv SRL nu poate participa 

în data de 05.12.2018 la operațiunea de predare-primire a celor 85 modele menționate anterior, urmând să se stabilească 

o data ulterioară de comun accord cu toate părțile implicate.  

În data de 06.12.2018 SC UCM Reșița SA – în insolvență a transmis prin fax adresa nr. 462/DF 0041/06.12.2018 către 

SC Sicar Archiserv SRL și spre știința Consultant Insolvență SPRL și CII Dăogaru Petrișor Liviu prin intermediul 

căreia a solicitat să i se comunice în timp util data și ora la care urmează să reprogramăm întâlnirea în vederea efectuării 

operațiunilor de predare-primire a celor 85 de modele industriale şi documentaţiei aferente acestora. 

În data de 12.12.2018 SC UCM Reșița SA a informat lichidatorul judiciar al Hydro-Engineering SA prin adresa nr. 

473/DF 0041/11.12.2018 de faptul că, pe durata sărbătorilor de iarnă (22.12.2018 – 08.01.2019) societatea își întrerupe 

activitatea, astfel că programarea întâlnirii este necesar a se face ulterior date de 08.01.2019 dar până la următorul 

termen de judecată stabilit în data de 28.01.2019. 

Având în vedere dispoziția Curții de Apel Timișoara pronunțată în dosarul nr. 5911/115/2013/a11, conform Încheierii 

din 10.12.2018, SC UCM Reșița SA a transmis lichidatorului judiciar al debitoarei falite prin adresa nr. 480/DF 

0041/17.12.2018 faptul că în data de 09.01.2019 ora 10:00 comisia UCM Reșița SA se va prezenta la sediul SC Hydro-

Engineering SA. 

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea unei cereri către DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin prin 

intermediul căreia a solicitat ca în data de 09.01.2019, ora 10:00, să fie prezenți la sediul SC Hydro-Engineering SA 

situat în Reșița, Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. Caraș-Severin în vederea supravegherii operațiunilor de predare-

primire a documentației tehnice privind cele 85 modele industriale și a documentației aferente acestora, obligație 
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stabilită prin intermediul Sentinței penale nr. 106/08.03.2017, pronunțată de către Tribunalul Arad în dosarul nr. 

1541/115/2015 în șnur cu Decizia penală nr. 995/A/20.09.2017, pronunțată de către Curtea de Apel Timișoara în 

dosarul nr. 1541/115/2015. 

Lichidatorul judiciar al SC Hydro-Engineering SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin decizia din data de 

08.01.2019 a desemnat comisia de inventariere pentru participarea la operațiunile de predare – primire a celor 85 de 

modele anterior menționate ce vor avea loc în data de 09.01.2019. 

În data de 09.01.2019 părțile Hydro-Engineering SA – în faliment, prin lichidator judiciar și comisia Hydro-

Engineering SA compusă din Popescu George – asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, Dăogaru Petrișor – 

asociat coordonator al CII Dăogaru Petrișor Liviu, Radu Simionescu – reprezentant al societății prestatoare de servicii 

de arhivare și depozitare, Sorina Daniela Pop – custode, în calitate de administrator special al SC Hydro-Engineering 

SA și UCMR SA – în insolvență, prin administrator special Ursoniu și comisia constituită în vederea preluării a 85 

modele industriale și documentația aferentă acestora, compusă din Ursoniu Cosmin – în calitate de director general și 

administrator special al UCM Reșița SA, Strain Gheorghe, Uturas Karla, Lala Petru, Giuroiu Ctin, Pop Maria, Bobar 

Daniel, Bobar Maria și Pepa Damaschin, au procedat la demararea procedurilor de predare a celor 85 modele 

industriale, fiind astfel întocmit Proces verbal din data de 09.01.2019. 

Menționăm faptul că s-a procedat la desigilarea încăperilor denumite Arhivă și Camera situată la etajul I lângă sala de 

curs mică, în prezența reprezentanților DIICOT – Serviciul Teritorial Caraș-Severin, conform Proces verbal de 

desigilare din 09.01.2019 anexat. 

Lichidatorul judiciar a revenit la adresa inițială prin care a solicitat Arhivelelor Naționale ale României – Serviciul 

Județean Caraș Severin comunicarea existenței / identificării printre documentele stipulate în cadrul „INVENTAR 

ARHIVĂ TEHNICĂ HYDRO – ENGINEERING SA APARŢINÂND UCM REŞIŢA” cu numărul de înregistrare 

81/23.01.2019, întocmit de către SICAR ARCHIVSERV SRL a unor documente pe care subscrisa are obligația legală 

de a le preda către ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI, în baza art. 18 alin. (1) din Legea nr. 16/1996, 

raportat la faptul că SC HYDRO-ENGINEERING SA se află în procedura de faliment. 

Din răspunsul comunicat de Arhivelele Naționale ale României – Serviciul Județean Caraș Severin se desprind 

următoarele aspecte: 

-În materialele arhivistice luate în evidență în cadrul documentului intitulat „INVENTAR ARHIVĂ TEHNICĂ 

HYDRO – ENGINEERING SA APARŢINÂND UCM REŞIŢA” nu se realizează o diferențiere între materialele 

documentare care vor fi predate SC UCM Reșița în conformitate cu Sentința penală nr. 106/08.03.2017 pronunțată de 

către Tribunalul Arad în dosarul nr. 154/115/2015, în șnur cu Decizia penală nr. 995/A/20.09.2017 a Curții de Apel 

Timișoara și cele care vor fi predate SC UCM Reșița în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Creditorilor, menținută 

de către judecător prin intermediul Sentinței civile nr. 90/2018, pronunțată de către Tribunalul Caraș-Severin în dosarul 

5911/115/2013/a12, în șnur cu Decizia civilă nr. 786/2018, pronunțată de către Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 

5911/115/2013/a12. 

-În întocmirea documentului intitulat „INVENTAR ARHIVĂ TEHNICĂ HYDRO – ENGINEERING SA 

APARŢINÂND UCM REŞIŢA” nu s-a precuzat dacă în acesta sunt cuprinse documente cu valoare istorică sau 

documente cu termene de păstrare limitată în timp. 

Lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea răspunsului primit de la Arhivelele Naționale ale României – Serviciul 

Județean Caraș Severin către SICAR ARCHIVSERV SRL în vederea obținerii informației solicitate, respectiv dacă în 

urma studierii documentelor inventariate acestea reprezintă înscrisuri cu caracter istoric. 

Prin adresa nr. 81/15.03.2019 SICAR ARCHIVSERV SRL a comunicat lichidatorului judiciar faptul că, în urma 

analizării documentelor inventariate, acestea nu reprezintă documente cu caracter istoric, constând în planșe tehnice. 

XIII. Referitor Decizie de impunere anuală nr. 27414 din 28.03.2019 

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 reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George va proceda la 

contestarea măsurilor dispuse prin Decizia de impunere anuală nr. 27414 din 28.03.2019 la organul fiscal local emitent 

în termenul legal de 45 zile de la comunicare. 

XIV. Referitor la evaluarea bunurilor din patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA  

Potrivit rezultatelor inventarierii, bunurile identificate în patrimoniul debitoarei au fost următoarele: 

-Imobilizări necorporale; 

-Imobilizări corporale: terenuri, construcții, utilaje, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, aparate de 

măsură; 

-Imobilizări financiare - părți sociale deținute de sc hydro - engineering sa la sc aquaris crivaia srl - 55.597 buc. 

reprezentând o cotă de participare de 49,8762%; 

-Imobilizări în curs de execuție; 

-Bunuri de natura stocurilor de materii prime; 
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-Bunuri de natura materialelor consumabile; 

-Bunuri de natura stocurilor aflate la terți; 

-Bunuri de natura obiectelor de inventar; 

-Bunuri de natura produselor în curs de execuție (proiecte în lucru – așa cum figurează înregistrate în evidența 

contabilă) 

-Bunuri de natura mărfurilor. 

Lichidatorul judiciar precizează faptul că a acordat termen limită în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare a 

bunurilor de natura imobilizărilor necorporale, imobilizărilor în curs de execuție, a bunurilor de natura stocurilor de 

materii prime, a bunurilor de natura materialelor consumabile, a bunurilor de natura produselor în curs de execuție 

(proiecte în lucru – așa cum figurează înregistrate în evidența contabilă) precum și a bunurilor de natura mărfurilor până 

cel târziu 30.04.2019, raportat la volumul mare de repere. 

XVI. Referitor la sesizarările lichidatorului judiciar cu privire la pătrunderea prin efracție în imobilul proprietate SC 

Hydro-Engineering SA 

Lichidatorul judiciar a fost sesizat de către firma care asigură paza bunului imobil al SC Hydro-Engineering SA cu 

privire la intrarea prin efracție (în mod repetat) a unor indivizi în incinta Institutului situat în Calea Caransebeșului, nr. 

16A, jud. Caraș-Severin. 

Urmare sesizărilor primite, lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea unui raport detaliat  al evenimentelor către SC 

TMA GUARD & SECURITY SRL referitor la starea de fapt precum și la daunele înregistrate.  

Concluziile reținute au fost următoarele: 

-tentativele de sustragere a bunurilor din imobilul debitoarei nu s-au materializat; 

-au fost depistate zone slab monitorizate de sistemul video. 

Măsura lichidatorului judiciar a fost în sensul suplimentării sistemului anti-efracție cu 4 senzori de prezență, 2 

acumulatori și 100 m cablu. 

Raportul privind activitatea serviciilor de monitorizare și intervenție rapidă la obiectivul Hydro-Engineering SA precum 

și fotografiile de la fața locului este atașat prezentului în copie. 

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. 


