
 

 

Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 4078 Data emiterii: 27.11.2020 

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

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

atribut fiscal RO, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro 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, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hydro-Engineering SA, în temeiul art. 14 alin. (6) 

din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunică: Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 27.11.2020, ora 11:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) 

file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru Petrișor – Liviu 

Proces-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA  

din data de 27.11.2020, ora 11:00 

Dosar nr. 5911/115/2013; Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  

Judecător-sindic: Claudia Roiescu 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 

Debitor: SC Hydro-Engineering SA 

Descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor: 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 

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

asociat coordonator ec. Popescu G. 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 social în localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, CUI 18045420, 

înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, numit prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018, 

pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, în dosarul nr. 5911/115/2013, având în vedere următoarele: 

- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Hydro-Engineering SA din data de 27.11.2020, ora 11:00 a 

fost publicat în BPI nr. 20199/26.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Hydro-Engineering-SA-din-

data-de-27.11.2020-ora-11.00.pdf, în temeiul art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006, a convocat Adunarea Generală a 

Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA pentru data de 27.11.2020, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar 

din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro - Engineering SA din data 27.11.2020, ora 11.00: 

(1). Aprobarea ofertei de cumpărare directă formulată de către persoana fizică Hora L. înregistrată la biroul lichidatorului 

judiciar cu nr. 3996/20.11.2020, pentru achiziția de bunuri mobile de natura mijloacelor fixe – SET INVENTAR (nr. inv. 

6285) la valoarea oferită de 1.500 lei inclusiv TVA. 

(2). Aprobarea ofertei de cumpărare directă nr. 01/19.11.2020 formulată de persoana juridică ICESA SA (cu sediul social 

în Rue du Mole, nr. 1, c/o Athemis Gestion SA, Cantonul Neuchatel, Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului 

Cantonul Neuchatel sub nr. IDE/UID CHE-104.942.769, prin administrator Chebuțiu L. S.), înregistrată la biroul 

lichidatorului judiciar cu nr. 3976/19.11.2020, pentru achiziția imobilizărilor financiare în număr de 55.597, reprezentând 

o cotă de participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale deținute de Hydro-Engineering SA la Aquaris Crivaia SRL, 

pentru prețul total de 20.000 CHF. 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de ec. Popescu G. 

practician coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, lichidatorul judiciar asigură totodată și secretariatul 

şedinţei în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin (1) din 

Legea nr. 85/2006, „cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor vor avea 

loc în prezența titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar 

deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2006, „calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. 

(1) împotriva averii debitorului se determină prin raportare la următoarele criterii: d) ulterior afişării tabelului definitiv 

consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.” 



 

 

Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data 27.11.2020, ora 11.00 s-au prezentat și/sau au comunicat 

voturi următorii creditori: 

1. Vista Bank (Romania) S.A. (fosta Marfin Bank România SA), în calitate de creditor garantat, cu drept de vot, ce deține 

un procent de 55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, a comunicat votul nr. 

L/GS/20201126 din 26.11.2020, prin e-mail în data de 26.11.2020. 

Cvorum: La Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de din data 27.11.2020, 

ora 11.00 sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere creditorii ale căror creanţe valide însumate reprezintă 55,611% 

din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Hydro-

Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019. Președintele de ședință constată faptul că 

Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite prevederile art. 15 din Legea nr. 85/2006, drept 

pentru care se trece la discutarea ordinii de zi. Conform art. 15 alin. (1) adunarea creditorilor poate avea loc în prezenţa 

titularilor de creanţă însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, deciziile urmând 

a fi adoptate cu votul titularilor unei majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente. Potrivit art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea 

nr. 85/2006, calculul valorii totale a creanţelor se determină prin raportare la Tabelul definitiv consolidat de creanțe 

întocmit împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 

15176/08.08.2019. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 27.11.2020, ora 11.00 este legal constituită, 

iar în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă, deciziile adunării 

creditorilor se adoptă cu votul titularilor de creanţe. Se trece la exprimarea votului asupra ordinii de zi a Adunării Generale 

a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA din data de 27.11.2020, ora 11.00. 

Discutarea ordinii de zi: (1). Aprobarea ofertei de cumpărare directă formulată de către persoana fizică Hora L. înregistrată 

la biroul lichidatorului judiciar cu nr. 3996/20.11.2020, pentru achiziția de bunuri mobile de natura mijloacelor fixe – 

SET INVENTAR (nr. inv. 6285) la valoarea oferită de 1.500 lei inclusiv TVA. 

1. Vista Bank (Romania) S.A. (fosta Marfin Bank România SA), în calitate de creditor garantat ce deține un procent de 

55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 

Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv un procent de 100,00% 

din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi) votează astfel: „Subscrisa, Vista Bank (Romania) S.A., 

votam pentru aprobarea ofertei de cumpărare directă formulată de către persoana fizică Hora L. înregistrată la biroul 

lichidatorului judicicar cu nr. 3996/20.11.2020, pentru achiziția de bunuri mobile de natura mijloacelor fixe – SET 

INVENTAR (nr. inv. 6285) la valoarea oferită de 1.500 lei inclusiv TVA.” 

Concluzii: Cu o majoritate de 55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 

împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, 

(respectiv 100.00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor a 

aprobat oferta de cumpărare directă formulată de către persoana fizică Hora L. înregistrată la biroul lichidatorului judiciar 

cu nr. 3996/20.11.2020, pentru achiziția de bunuri mobile de natura mijloacelor fixe – SET INVENTAR (nr. inv. 6285) 

la valoarea oferită de 1.500 lei inclusiv TVA. 

Discutarea ordinii de zi: (2). Aprobarea ofertei de cumpărare directă nr. 01/19.11.2020 formulată de persoana juridică 

ICESA SA (cu sediul social în Rue du Mole, nr. 1, c/o Athemis Gestion SA, Cantonul Neuchatel, Elveția, înregistrată la 

Registrul Comerțului Cantonul Neuchatel sub nr. IDE/UID CHE-104.942.769, prin administrator Chebuțiu L. S.), 

înregistrată la biroul lichidatorului judiciar cu nr. 3976/19.11.2020, pentru achiziția imobilizărilor financiare în număr de 

55.597, reprezentând o cotă de participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale deținute de Hydro-Engineering SA la 

Aquaris Crivaia SRL, pentru prețul total de 20.000 CHF. 

1. Vista Bank (Romania) S.A. (fosta Marfin Bank România SA), în calitate de creditor garantat ce deține un procent de 

55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 

Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv un procent de 100,00% 

din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi) votează astfel: „Subscrisa, Vista Bank (Romania) S.A., nu 

aprobam oferta de cumpărare directă nr. 01/19.11.2020 formulată de persoana juridică ICESA SA (cu sediul social în 

Rue du Mole, nr. 1, c/o Athemis Gestion SA, Cantonul Neuchatel, Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului Cantonul 

Neuchatel sub nr. IDE/UID CHE-104.942.769, prin administrator Chebuțiu L. S.), înregistrată la biroul lichidatorului 

judiciar cu nr. 3976/19.11.2020, pentru achiziția imobilizărilor financiare în număr de 55.597, reprezentând o cotă de 

participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale deținute de Hydro-Engineering SA la Aquaris Crivaia SRL, pentru 

prețul total de 20.000 CHF.” 

Concluzii: Cu o majoritate de 55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 

împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, 

(respectiv 100.00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor nu a 

aprobat oferta de cumpărare directă nr. 01/19.11.2020 formulată de persoana juridică ICESA SA (cu sediul social în Rue 

du Mole, nr. 1, c/o Athemis Gestion SA, Cantonul Neuchatel, Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului Cantonul 

Neuchatel sub nr. IDE/UID CHE-104.942.769, prin administrator Chebuțiu L. S.), înregistrată la biroul lichidatorului 

judiciar cu nr. 3976/19.11.2020, pentru achiziția imobilizărilor financiare în număr de 55.597, reprezentând o cotă de 

participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale deținute de Hydro-Engineering SA la Aquaris Crivaia SRL, pentru 

prețul total de 20.000 CHF. 

Hotărâri: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA întrunită în data de 27.11.2020, ora 

11:00, a hotărât: 



 

 

1. Cu o majoritate de 55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 

averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 

100.00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat oferta 

de cumpărare directă formulată de către persoana fizică Hora L. înregistrată la biroul lichidatorului judiciar cu nr. 

3996/20.11.2020, pentru achiziția de bunuri mobile de natura mijloacelor fixe – SET INVENTAR (nr. inv. 6285) la 

valoarea oferită de 1.500 lei inclusiv TVA. 

2. Cu o majoritate de 55,611% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 

averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 

100.00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor nu a aprobat 

oferta de cumpărare directă nr. 01/19.11.2020 formulată de persoana juridică ICESA SA (cu sediul social în Rue du Mole, 

nr. 1, c/o Athemis Gestion SA, Cantonul Neuchatel, Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului Cantonul Neuchatel sub 

nr. IDE/UID CHE-104.942.769, prin administrator Chebuțiu L. S.), înregistrată la biroul lichidatorului judiciar cu nr. 

3976/19.11.2020, pentru achiziția imobilizărilor financiare în număr de 55.597, reprezentând o cotă de participare de 

49,8762%, sub formă de părți sociale deținute de Hydro-Engineering SA la Aquaris Crivaia SRL, pentru prețul total de 

20.000 CHF. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 


