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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2413 Data emiterii: 07.08.2020 

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

administrativ şi fiscal; Judecător sindic: Claudia Roiescu. 

2. Arhiva instanţei: Reșița, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin; programul arhivei: Luni – Vineri; orele 8.30 – 12.30. 

3. Debitor: SC Hydro-Engineering SA, cod de identificare fiscală 18045420, cu sediul social în Reşiţa, str. Calea 

Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/915/2005. 

4. Lichidator judiciar: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență 

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

CUI 31215824, atribut fiscal RO, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro, nume şi 

prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L., situat în 

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

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

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

reprezentant prin ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L., în calitate de lichidator judiciar al 

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

activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data 

de 11.08.2020, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-

Engineering SA din data de 11.08.2020 

Număr dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Claudia Roiescu 

Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L.. 

Debitor: SC Hydro-Engineering SA. 

Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 

(1).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar 

din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA.  

(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea 

debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 

acest preț. 

(3).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii 

prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA.  

(4).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura materii prime, materiale consumabile din 

averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 

publice la acest preț. 

(5).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din 

averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 

(6).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din averea debitoarei SC 

Hydro-Engineering SA la prețul de 60% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

(7).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil denumit INSTITUT 

CERCETARE, situat în Reșița, Calea Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, compus 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 (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 

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

construită desfășurată de 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 din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, la preţul de 100% din 

valoarea de evaluare. 

(8).Aprobarea Regulamentului de vânzare al bunului imobil denumit INSTITUT CERCETARE, situat în Reșița, Calea 

Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30699 Reșița, CF nr. 30703 Reșița şi CF nr. 30706 Reșița, 

aflat în averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, pornind de la preţul de 90% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț. 

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

mailto:insolventa@petrisordaogaru.ro
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(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar 

din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de 

organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile de natura obiectelor de inventar aflate în averea debitoarei, 

lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, 

conform regulamanentului aprobat, astfel: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar 

  
Publicația 
de vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-
ul 

lichidator

ului 
judiciar, 

www.cons

ultant-
insolventa

.ro; 

• pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-

insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro

, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 
www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 

Reșița; 

• în 

ziarul 

Național 
din data 

de 

25.03.20
20; 

• la punctul de 

lucru al 
lichidatorului 

judiciar situat în 

Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data 

licitatiei  
conform 

publicatiei 

de vânzare 

Valoarea 

din prețul 
de pornire 

stabilit 

prin 
raportul 

de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 
ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 

de organizat 
conform 

regulament/aprob

are AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-

verbal de 

predare-
primire nr. 

1 01.04.2020 70% 1040/01.04.2020 

1.Anoris Expert 

SRL, cu sediul 
în Sat Baciu, 

Comuna Baciu, 

str. Ciocârliei, 
nr. 1, bloc A, 

ap. 2, jud. Cluj, 

înmatriculată la 
Oficiul 

Registrului 

Comerțului de 
pe lângă 

Tribunalul Cluj 

sub nr. 
J12/5644/2017, 

CUI 38234009 - 
adjudecatar 

4631.48 4 la 70% 1245 1247 

2 08.04.2020  70% 1104/08.04.2020 - 0 3 la 70% - - 

3 15.04.2020  70% 1146/15.04.2020 - 0 2 la 70% - - 

4 22.04.2020  70% 1222/22.04.2020 - 0 1 la 70% - - 

5 29.04.2020 70% 1288/29.04.2020 - 0 0 la 70% - - 

  

Publicația 

de vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-

ul 

lichidator
ului 

judiciar, 

www.cons
ultant-

insolventa

.ro; 

• pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-
insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 
www.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.ro

, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Reșița; 

• în 

ziarul 
Național 

din data 

de 
14.05.20

20; 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 

judiciar situat în 
Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 
Timiş.  

    

  

Data 

licitatiei  
conform 

publicatiei 

de vânzare 

Valoarea 

din prețul 
de pornire 

stabilit 

prin 
raportul 

de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 
ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 

de organizat 
conform 

regulament/aprob

are AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-

verbal de 

predare-
primire nr. 

1 05/20/2020 60% 
1448/20.05.2020; 

1449/20.05.2020 

Hora L. - 

Adjudecatar; SC 

TMA 
GUARD&SECU

RITY SRL, cu 

sediul în Sat 
Șimian, Comuna 

Șimian, str. 29, 

nr. 14, jud. 
Mehedinți, 

înmatriculată la 

4,476.78 

lei 
4 la 60% 

1516/27.0

5.2020 

1517/27.05.

2020 
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Oficiul 
Registrului 

Comerțului de 

pe lângă 
Tribunalul Cluj 

sub nr. 

J25/175/2013, 
CUI RO 

31690687 - 

Adjudecatar 

2 05/27/2020 60% 1511/27.05.2020 - 0 3 la 60%     

3 03.06.2020 60% 1614/03.06.2020 - 0 2 la 60%     

4 10.06.2020 60% 1681/10.06.2020 - 0 1 la 60%     

5 17.06.2020 60% 1764/17.06.2020 - 0 0 la 60%     

  

Publicația 

de vânzare a 
fost afișată: 

• pe site-

ul 
lichidator

ului 

judiciar, 
www.cons

ultant-

insolventa
.ro; 

• pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-

insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.ro
, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 

Reșița; 

• în 
ziarul 

Național 

din data 
de 

30.06.20

20; 

• la punctul de 

lucru al 

lichidatorului 

judiciar situat în 

Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data 

licitatiei  
conform 

publicatiei 

de vânzare 

Valoarea 

din prețul 
de pornire 

stabilit 

prin 
raportul 

de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 
ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 

de organizat 
conform 

regulament/aprob

are AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-

verbal de 

predare-
primire nr. 

1 08.07.2020 50% 2039/08.07.2020 - 0 4 la 50% - - 

2 15.07.2020 50% 2082/15.07.2020 - 0 3 la 50% - - 

3 
22.07.2020 50% 2195.22.07.2020 

Hora L. - 

Adjudecatar 
1999.9 2 la 50% 

2258/28.0

7.2020 

2257/28.07.

2020 

4 29.07.2020 50% 2266/29.07.2020 - 0 1 la 50% - - 

5 05.08.2020 50% 2372/05.08.2020 - 0 0 la 50% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 

 (2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea 

debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 

acest preț 

Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 

fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv interesul 

redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 

piață și valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul 

de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 

obiectelor de inventar din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii 

prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de 

organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile de natura stocurilor de materii prime, materiale 

consumabile aflate în averea debitoarei, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și 

organizarea ședințelor de licitație publică, conform regulamanentului aprobat, astfel: 

 Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, 

produselor în curs de execuție și imobilizărilor corporale în curs 

  

Publicația de 

vânzare a 
fost afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorului 
judiciar, 

www.consulta

nt-
insolventa.ro; 

• pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-

insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, 

www.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.r
o, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la 

Primăria 
Reșița; 

• în ziarul 

Național 

din data de 
25.03.2020

; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  
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Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din 

prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul 

de evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare 
nr. 

Proces-

verbal 
de 

predare-

primire 
nr. 

1 01.04.2020 70% 1041/01.04.2020 - - 4 la 70% - - 

2 08.04.2020 70% 1105/08.04.2020 - - 3 la 70% - - 

3 15.04.2020 70% 1147/15.04.2020 - - 2 la 70% - - 

4 22.04.2020  70% 1223/22.04.2020 - - 1 la 70% - - 

5 29.04.2020 70% 1289/29.04.2020 - - 0 la 70% - - 

  

Publicația de 

vânzare a 
fost afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorului 
judiciar, 

www.consulta

nt-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-

insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, 

www.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.r

o, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la 

Primăria 
Reșița; 

• în ziarul 

Național 

din data de 
14.05.2020

; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş.  

    

  

Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din 

prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul 

de evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare 
nr. 

Proces-

verbal 
de 

predare-

primire 
nr. 

1 05/20/2020 60% 1450/20.05.2020 - - 4 la 60%     

2 05/27/2020 60% 1512/27.05.2020 - - 3 la 60%     

3 03.06.2020 60% 1615/03.06.2020 - - 2 la 60%     

4 10.06.2020 60% 1682/10.06.2020 - - 1 la 60%     

5 17.06.2020 60% 1765/17.06.2020 - - 0 la 60%     

  

Publicația de 

vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorului 

judiciar, 
www.consulta

nt-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-
insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 
www.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.r

o, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la 

Primăria 

Reșița; 

• în ziarul 
Național 

din data de 

30.06.2020
; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 

judiciar situat în 
Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş.  

    

  

Data licitatiei  

conform 
publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 

prin raportul 
de evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 

inclusiv 
TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 
regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare 

nr. 

Proces-

verbal 

de 
predare-

primire 

nr. 

1 08.07.2020 50% 2040/08.07.2020 - - 4 la 50% - - 

2 15.07.2020 50% 2083/15.07.2020 - - 3 la 50% - - 

3 22.07.2020 50% 2196/22.07.2020 - - 2 la 50% - - 

4 29.07.2020 50% 2269/29.07.2020 - - 1 la 50% - - 

5 05.08.2020 50% 2373/05.08.2020 - - 0 la 50% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 

(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii prime, materiale 

consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea 

de 5 licitații publice la acest preț. 

Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 

fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv interesul 

redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 

piață și valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC 

Hydro-Engineering SA la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 

stocurilor de materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 40% 

din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
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(5).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din 

averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de 

organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile de natura mijloacelor fixe aflate în averea debitoarei, 

lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, 

conform regulamanentului aprobat, astfel: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura stocurilor de mijloace fixe 

  

Publicația de 

vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-

ul 

lichidator
ului 

judiciar, 

www.cons
ultant-

insolventa

.ro; 

• pe site-urile de 
publicitate: 

www.licitatii-

insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.imediat.ro, 
www.anunturipublicita

re.ro, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Reșița; 

• în 

ziarul 
Național 

din data 

de 
27.02.20

20; 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 

judiciar situat în 
Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 
Timiş.  

    

  

Data licitatiei  

conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea 

din prețul 
de pornire 

stabilit 

prin 
raportul 

de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 
ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 

regulament/aproba
re AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-

primire nr. 

1 01.04.2020 90% 1042/01.04.2020 Bara Aurel 
5991.30 

lei 
5 la 90% 

1244/24.04.

2020 

1246/24.04.20

20 

2 15.04.2020  90% 1149/15.04.2020 - - 4 la 90% - - 

3 04/22/2020 90% 1224/22.04.2020 - - 3 la 90% - - 

4 04/29/2020 90% 1291/29.04.2020 - - 2 la 90% - - 

5 05/06/2020 90% 1347/06.05.2020 - - 1 la 90% - - 

6 05/13/2020 90% 1390/13.05.2020 - - 0 la 90%     

  

Publicația de 

vânzare a fost 
afișată: 

• pe site-

ul 
lichidator

ului 

judiciar, 
www.cons

ultant-

insolventa
.ro; 

• pe site-urile de 

publicitate: 

www.licitatii-
insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 
www.imediat.ro, 

www.anunturipublicita

re.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 

Reșița; 

• în 
ziarul 

Național 

din data 
de 

14.05.20

20; 

• la punctul de 

lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data licitatiei  

conform 
publicatiei de 

vânzare 

Valoarea 
din prețul 

de pornire 

stabilit 
prin 

raportul 

de 
evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 

inclusiv 
TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 
regulament/aproba

re AGC 

Act de 

adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 

de predare-

primire nr. 

1 05/20/2020 80% 
1451/20.05.2020; 
1456/20.05.2020 

Hora L. - 

Adjudecatar; 
SC BESTE 

NORSKE SRL, 

cu sediul în 
Mun. 

Timișoara, str. 

Moise 
Doboșan, nr. 5, 

SAD 2, 

Încăperea 26, 
Parter, jud. 

Timiș, 

înmatriculată la 

Oficiul 

Registrului 

Comerțului de 
pe lângă 

Tribunalul Cluj 

sub nr. 
J35/2384/2018, 

CUI 39608977 

483,445.
59 lei 

4 la 80% 
1518/27.05.
2020 

1519/27.05.20
20 
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- Adjudecatar 

2 
05/27/2020 80% 1514/27.05.2020 

Hora L. - 

Adjudecatar 

4,113.50 

lei 
3 la 80% 

1522/27.05.

2020 

1523/27.05.20

20 

3 03.06.2020 80% 1616/03.06.2020 - - 2 la 80%     

4 10.06.2020 80% 1684/10.06.2020 - - 1 la 80%     

5 17.06.2020 80% 1766/17.06.2020 - - 0 la 80%     

  

Publicația de 

vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-

ul 

lichidator
ului 

judiciar, 

www.cons
ultant-

insolventa

.ro; 

• pe site-urile de 
publicitate: 

www.licitatii-

insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.imediat.ro, 
www.anunturipublicita

re.ro, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Reșița; 

• în 

ziarul 
Național 

din data 

de 
30.06.20

20; 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 

judiciar situat în 
Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 
Timiş.  

    

  

Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 

vânzare 

Valoarea 

din prețul 

de pornire 
stabilit 

prin 

raportul 
de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/aproba

re AGC 

Act de 

adjudecare 
nr. 

Proces-verbal 

de predare-
primire nr. 

1 08.07.2020 70% 2041/08.07.2020 - - 4 la 70% - - 

2 15.07.2020 70% 2084/15.07.2020 - - 3 la 70% - - 

3 22.07.2020 70% 2198/22.07.2020 - - 2 la 70% - - 

4 29.07.2020 70% 2270/29.07.2020 - - 1 la 70% - - 

5 05.08.2020 70% 2375/05.08.2020 - - 0 la 70% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 5 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 

(6).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din averea debitoarei SC 

Hydro-Engineering SA la prețul de 60% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 

fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv interesul 

redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 

piață și valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 

60% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 

mijloacelor fixe din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 60% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

(7). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil denumit INSTITUT 

CERCETARE, situat în Reșița, Calea Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, compus 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 (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 

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

construită desfășurată de 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. 1.003,88din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, la preţul de 100% din 

valoarea de evaluare. 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de 

organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile de natura mijloacelor fixe aflate în averea debitoarei, 
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lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, 

conform regulamanentului aprobat, astfel: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura mijlocelor fixe Teren si Clădiri cu destinația de birouri, cercetare 
industrială, depozitare și anexe situat in Reșita str. Calea Caransebeșului 16A, jud. Caraș Severin 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorulu

i judiciar, 
www.consult

ant-

insolventa.ro
; 

• pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-

insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.r

o, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 
www.lajumatate.ro; 

• la 
Primăria 

Reșița; 

• în ziarul 

Național 
din data de 

24.01.2020

; 

• la punctul de lucru 
al lichidatorului 

judiciar situat în 

Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş.  

    

  

Data licitatiei  

conform 
publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din 

prețul de 

pornire 
stabilit prin 

raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 

inclusiv 
TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 
regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare 

nr. 

Proces-

verbal 

de 
predare-

primire 

nr. 

1 06.04.2020  100% 1082/06.04.2020 - - 4 la 100% - - 

2 21.04.2020 100% 1206/21.04.2020 - - 3 la 100% - - 

3 05/08/2020 100% 1361/08.05.2020 - - 2 la 100% - - 

4 05/22/2020 100% 1487/22.05.2020 - - 1 la 100% - - 

5 06/05/2020 100% 1632/05.06.2020 - - 0 la 100% - - 

  

Publicația de 

vânzare a fost 
afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorulu

i judiciar, 

www.consult
ant-

insolventa.ro

; 

• pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-

insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, 

www.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.r
o, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la 

Primăria 
Reșița; 

• în ziarul 

Național 

din data de 
05.06.2020

; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 
judiciar situat în 

Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

    

  

Data licitatiei  

conform 
publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din 

prețul de 

pornire 
stabilit prin 

raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 

inclusiv 
TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 
regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare 

nr. 

Proces-

verbal 

de 
predare-

primire 

nr. 

1 06/19/2020 100% 1795/19.06.2020 - - 4 la 100% - - 

2 03.07.2020 100% 1982/03.07.2020 - - 3 la 100% - - 

3 17.07.2020 100% 2170/17.07.2020 - - 2 la 100% - - 

4 31.07.2020 100% 2300/31.07.2020 - - 1 la 100% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 7 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 

(8).Aprobarea Regulamentului de vânzare al bunului imobil denumit INSTITUT CERCETARE, situat în Reșița, Calea 

Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30699 Reșița, CF nr. 30703 Reșița şi CF nr. 30706 Reșița, 

aflat în averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, pornind de la preţul de 90% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț. 

Având în vedere faptul că bunul imobil  din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, denumit INSTITUT 

CERCETARE, situat în Reșița, Calea Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30699 Reșița, CF nr. 

30703 Reșița şi CF nr. 30706 Reșița nu a fost valorificat în ședințele de licitație organizate de către lichidatorul judiciar 

conform Regulamentului aprobat de Adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a 

Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului imobil de mai sus aflat în averea debitoarei 

SC Hydro-Engineering SA la prețul de 90% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice lsăptămânale a 

acest preț. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 8 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării denumit INSTITUT 

CERCETARE, situat în Reșița, Calea Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30699 Reșița, CF nr. 

30703 Reșița şi CF nr. 30706 Reșița din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 90% din prețul de 

evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț. 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 

 

 


