
Convocare Adunarea Generală a Creditorilor  

Nr.: 1051 Data emiterii: 11.09.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, contencios 

administrativ şi fiscal. 

2. Arhiva/registratura 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: Cabinet individual de 

insolvență Dăogaru Petrișor – Liviu, situat în Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CIF 19918744, Număr 

de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 1B2212, email: insolventa@petrisordaogaru.ro, Tel/fax 0256/433443, 

mobil 0722.588.636 și 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, CIF 31215824, tel./fax: 0256/220827, E-mail: 

george.popescu@consultant-insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Popescu G.. 

6. Subscrisa: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Cabinet individual de insolvență 

Dăogaru Petrișor – Liviu, reprezentat legal prin Dăogaru P. L. și 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, CIF 31215824, tel./fax: 

0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant legal Popescu G. în 

calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hydro-Engineering SA, conform sentinței civile nr. 15/JS din data de 

16.01.2014, pronunțată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 

nr. 5911/115/2013, în temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 convoacă: Adunarea Generală a Creditorilor 

debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 

Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 19.09.2018, la ora 15:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării 

prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu 

delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima 

votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau 

înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 

certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar cu cel puţin 5 

zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la 

administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de 

a vota. 

Ordinea de zi: 

(1).  Prezentarea raportului privind situaţia masei pasive a debitoarei Hydro-Engineering SA aflată în procedura de 

faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(2).  Prezentarea raportului privind situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care debitoarea Hydro-

Engineering SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite este parte. 

(3).  Prezentarea raportului privind situaţia creanțelor de încasat ale debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, 

in bankruptcy, en faillite. 

(4). Prezentarea raportului privind arhiva tehnică și operativă a debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in 

bankruptcy, en faillite. 

(5). Prezentarea raportului privind ofertele de arhivare și inventariere a arhivei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, 

in bankruptcy, en faillite, numirea și aprobarea ofertei celei mai avantajoase pentru inventariere, selectare și arhivare a 

fondului arhivistic al debitoarei. 

(6). Prezentarea programului de administrare a lichidării si a resurselor de finanţare a acestuia privind debitoarea SC 

Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(7). Prezentarea raportului privind rezultatele inventarierii bunurilor din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA - 

în faliment, in bankruptcy, en faillite, sub forma raportului de inventariere. 

(8). Prezentarea raportului privind demersurile efectuate de către lichidatorul judiciar pentru evaluarea activelor aflate în 

patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(9). Prezentarea rapoartelor de evaluare a bunurilor existente în patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în 

faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(10). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații publice a părților sociale deținute de către debitoarea 

insolventă la SC Aquaris Crivaia SRL. 

(11). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații publice a bunurilor de natura imobilelor aflate în 

patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(12). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații publice a bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în 

patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(13). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații publice a bunurilor de natura obiectelor de inventar aflate 

în patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(14). Angajarea numirii persoanelor de specialitate - expert evaluator – precum și nivelul remunerațiilor acestor 

persoane în vederea evaluării stocului de materii prime, materiale consumabile, mărfuri și a produselor în curs de 

execuție existente în patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, conform dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 

85/2006. 



(15). Prezentarea raportului de activitate întocmit în condițiile art. 21 din Legea 85/2014 coroborat cu disp. art. 20 din 

Legea nr. 85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor și justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către 

administratorul judiciar. 

(16). Prezentarea raportului de activitate întocmit în condițiile art. 21 coroborat cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea 

85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor, justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către lichidatorul 

judiciar. 

(17). Prezentarea ofertei financiare de către practicienii în insolvență asociați prin contract – Consultant Insolvență 

SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu - privind preluarea poziției de lichidator judiciar ai 

debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(18). Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 27/JS din data de 01.02.2018 

pronunţată în dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Caraș Severin, Secţia a II-a Civilă, respectiv practicienii în 

insolvență Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu potrivit disp. art. 19 

alin. (2) teza a II-a din Legea 85/2006 și a ofertei financiare prezentate la punctul 17 de pe ordinea de zi. 

(19) Prezentarea situaţiei actuale a litigiilor și a dosarelor asociate dosarului de insolvenţă. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

 

 


