
Convocare Adunarea Generală a Creditorilor 

Nr. 1731 data emiterii: 12.06.2020 

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

Administrativ şi Fiscal. 

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: 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. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, CIF 31215824, tel./fax: 0256/220827, E-mail: 

george.popescu@consultant-insolventa.ro. 

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

Dăogaru Petrișor – Liviu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hydro-Engineering SA, reprezentat legal prin 

Dăogaru P. L., conform Sentinței civile nr. 27/JS din data de 01.02.2018, pronunțată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia 

a II - a civilă, contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 5911/115/2013 și Consultant Insolvență SPRL, înregistrată 

în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, CIF 31215824, 

tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator 

judiciar: Popescu G., în temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 convoacă: Adunarea Generală a Creditorilor 

debitorului SC Hydro-Engineering SA. 

Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiș, în data de 17.06.2020, la ora 14:00. 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 exprimă 

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 lichidatorului judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data 

fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidatorul judiciar 

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

Ordinea de zi: 

(1). Aprobarea ofertei de cumpărare FN/12.06.2020 și a condițiilor de plată prevăzute, depuse de persoana juridică  SC 

SCALLIER INVESTMENT SRL, cu sediul în București, Bd. Corneliu Coposu nr. 6-8, modulul M04, Sector 3, 

reprezentată prin Aleman A. în calitate de Director de dezvoltare, având cod unic de înregistrare 40424862, J40/408/2019, 

pentru bunul imobil (proprietate imobiliară teren și clădiri compusă din: Teren în suprafață totală de 13.970,00 mp, cu 

destinație intravilan, categoria de folosință Curți/construcții, compus din trei loturi unite fizic și funcțional, constituit din 

loturile: Institut – nr. top. (G100/a/2-G100/a/3)/1; nr. Cad. nou 5.330; CF 30.703; S. construită 1.382,81 mp; S. acte 

3.311,00 mp; Desch./Lăț. 87,00 mp; Laborator  - nr. top. (G100/a/2-G100/a/3)/2; nr. Cad. nou 5.331; CF 30.706; S. 

construită 1.625,94 mp; S. acte – 4.501,00 mp; Desch./Lăț. 32,00 mp; Atelier – nr. top. (G100/a/2-G100/a/3)/3; nr. Cad. 

nou 5.332; CF. 30.699; S. construită 1.178,18 mp; S. acte – 6.158,00 mp; Desch/Lăț. 130,00 mp și Clădiri cu destinația 

de birouri, cercetare industrială, depozitare și anexe, în suprafață construită la sol cumulată de 4.186,9 mp, cu o suprafață 

construită desfășurată de cca 12.157,9 mp, constituite din: C1 – Clădire Institut – proiectare, regim înălțime P + 4E (cca 

18 m H); S. construită 1.119,00 mp; S. Constr.Desf. 5.492,06 mp; C2 – Institut – Sală Conferințe, regim înălțime Parter 

(cca 5 m H); S. construită 263,81 mp; S. Constr.Desf. 263,81 mp; C3 – Atelier mecanic, regim înălțime P (9 m H), P+1E 

(6 m H); S. construită 693,86 mp; S. Constr. Desf. 693,86 mp; C4 – Atelier sudură, regim înălțime Parter (6, sau 3 m H); 

S. construită 185,36; S. Constr.Desf. 185,36 mp; C5 – Atelier electric, regim înălțime Parter (cca 3,5 m H); S. construită 

298,96 mp; S. Constr. Desf. 298,96 mp; C6.a – Laborator cercetare, regim înălțime P+2E (cca 24 m H); S. construită 

700,00 mp; S. Constr.Desf. 2.100,00 mp; C6.b – Laborator cercetare, regim înălțime P+4E (cca 18 m H); S. construită 

424,00 mp; S. Constr.Desf. 2.120,00 mp; C7 – Laborator tarare, regim înălțime P+1E (cca 10 m H); S. construită 501,94 

mp; S. Constr.Desf. 1.003,88 mp),  înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 1730/12.06.2020. 

(2). Aprobarea schimbării metodei de vânzare din licitație publică cu strigare în negociere directă cu pas de  

supraofertare conform dispozițiilor art. 118 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței pentru bunul  

imobil de tip industrial compus din Teren în suprafață totală de 13.970,00 mp, și Clădiri cu destinația de birouri, cercetare 

industrială, depozitare și anexe, în suprafață construită la sol cumulată de 4.186,9 mp, cu o suprafață construită desfășurată 

de cca 12.157,9 mp,, înscris în CF  30703, CF 30706 șI CF 30699, situat în Reșița, Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. 

Caraș-Severin, aflat în  proprietatea debitoarei Hydro-Engineering SA. 

(3). Aprobarea Regulamentului de negociere directă cu pas de supraofertare propus de lichidatorul judiciar pentru bunul 

imobil de tip industrial compus din Teren în suprafață totală de 13.970,00 mp, și Clădiri cu destinația de birouri, cercetare 

industrială, depozitare și anexe, în suprafață construită la sol cumulată de 4.186,9 mp, cu o suprafață construită desfășurată 

de cca 12.157,9 mp,, înscris în CF  30703, CF 30706 șI CF 30699, situat în Reșița, Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. 

Caraș-Severin, aflat în  proprietatea debitoarei Hydro-Engineering SA. 

Mențiuni cu privire la ordinea de zi: 

mailto:insolventa@petrisordaogaru.ro


Oferta de cumpărare nr. FN/12.06.2020 depusă de persoana juridică  SC SCALLIER INVESTMENT SRL pentru bunul 

imobil (proprietate imobiliară de tip industrial compus din Teren în suprafață totală de 13.970,00 mp, și Clădiri cu 

destinația de birouri, cercetare industrială, depozitare și anexe, în suprafață construită la sol cumulată de 4.186,9 mp, cu 

o suprafață construită desfășurată de cca 12.157,9 mp,, înscris în CF  30703, CF 30706 șI CF 30699, situat în Reșița, 

Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, aflat în  proprietatea debitoarei Hydro-Engineering SA), înregistrată 

la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 1730/12.06.2020, a fost depusă la dosarul cauzei.  

Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, precum și anunțul Președintelui României cu 

privire la decretarea stării de urgență, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea voturilor să se realizeze în conformitate 

cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.ro, sau prin Fax 

la nr. 0256/220827. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


