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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3999 Data emiterii: 20.11.2020 
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 27.11.2020, ora 09:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 13 (treisprezece) file. 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 27.11.2020, ora 09:00 

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 creanțelor și garanțiilor de bună execuție rămase de recuperat.  
(2). Exprimarea unei opinii cu privire la aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor și garanțiilor de bună execuție 
prezentate la pct. 1 sau continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor și garanțiilor de bună execuție 
anterior prezentate. 
(3). Prezentarea situației creanțelor și garanțiilor de bună execuție fără șanse de recuperare, necesare a fi eliminate din 
contabilitate. 
(4). Exprimarea unei opinii cu privire la aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor și garanțiilor de bună execuție 
prezentate la pct. 3. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea situației creanțelor și garanțiilor de bună execuție rămase de recuperat.  
Situația creanțelor Hydro-Engineering SA rămase de recuperat se prezintă astfel: 

Denumire 
Sumă de 
recuperat 

Observaţii 

S.S.H. Hidroserv 
SA Sucursala 
Porţile de Fier  

3.219,04 lei 

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. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar 
CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, 
pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen 
de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR 
Filiala București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
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pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul 
judiciar constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea 
mai veche factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța 
prescrisă a intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile 
fiscale emise în anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din 
Codul Civil cu privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. 
Administratorul judiciar precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe 
nu reiese niciun factor sau act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, 
administratorul judiciar respingere de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca fiind prescrisă.”  Lichidatorul judiciar prin Cabinet de 
avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor administratorului judiciar al S.S.H. 
Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului administratorului judiciar privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 
1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să dispună admiterea cererii 
formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 
1200/05.03.2020 de respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către 
contestator a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 
lei. Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de 
judecată din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea 
asupra modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina 
contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

SC Hidroserv SA 
Bucuresti 

(RO32097794) 
24.800,00 lei 

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. 
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala București 
SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul 
București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit 
în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR 
Filiala București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul 
judiciar constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea 
mai veche factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța 
prescrisă a intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile 
fiscale emise în anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din 
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Codul Civil cu privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. 
Administratorul judiciar precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe 
nu reiese niciun factor sau act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, 
administratorul judiciar respingere de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 
1200/05.03.2020 de respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către 
contestator a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 
lei. Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de 
judecată din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea 
asupra modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina 
contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

SC Hidroserv SA 
Haţeg 

(RO32141415) 

1.044,00 
lei 

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. 
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala București 
SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul 
București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit 
în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR 
Filiala București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul 
judiciar constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea 
mai veche factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța 
prescrisă a intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile 
fiscale emise în anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din 
Codul Civil cu privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. 
Administratorul judiciar precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe 
nu reiese niciun factor sau act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, 
administratorul judiciar respingere de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
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debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 
1200/05.03.2020 de respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către 
contestator a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 
lei. Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de 
judecată din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea 
asupra modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina 
contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

SC UCM Reşiţa SA 
(RO1056654) 

 
 
 

476.915,24 lei 
(creanță înscrisă 

în tabel) 
 

70.236,45 lei 
(înscrisă în tabel) 

 
27.166,47 lei 

(creanță curentă 
clienți) 

 
130.680,99 lei 

(garanție de bună 
execuție) 

 

La data de 06.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea 
U.C.M. Resita SA, formându-se dosarul 75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului București. Subscrisa 
Hydro-Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de admitere a creanței pentru suma de 
621.472,01 lei reprezentând: suma de 476.915,24 lei marfă livrată și facturată anterior deschiderii 
procedurii insolvenței, suma de 70.236,45 lei - garanții de bună execuție și suma de 74.320,32 lei - 
marfă livrată anterior deschiderii procedurii conform avize de expediție. VF Insolvență SPRL, 
desemnată administrator judiciar al debitoarei UCM Reșița SA, prin Încheierea de ședință din data de 
06.12.2011, dată în dosarul nr. 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, garanții de bună execuție, creante admise provizoriu la masa credala, potrivit 
art. 64 din Legea 85/2006. Totodată, administratorul judiciar a respins inscrierea in Tabelul preliminar a 
diferentei in cuantum de 74.320,32 lei, întrucât 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 necesară înscrierea la masa credală.  
Conform Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului UCM Reșița SA publicat 
în BPI nr. 17943/26.09.2018, creditorul Hydro-Engineering SA a fost înscris cu creanța în valoare de 
547.151,69 lei cu ordinea de prioritate prevăzute de art. 123 pct. (7) din Legea nr. 85/2006 – creanță 
chirografară, reprezentând 0,0642% din totalul masei credale. 
În cauză a fost acordat termen de judecată la data de 23.03.2021, pentru continuarea procedurii în 
vederea identificării și valorificării bunurilor din averea debitorului. 

UCMOTORS SRL  
(18751213) 

725.654,62 lei 
 

Hydro-Engineering SA a formulat cerere de deschidere a procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului UCMOTORS SRL în temeiul art. 38 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 70 din Legea nr. 
85/2014, în vederea recuperării creanței în valoare de de 722.654,62 lei cu titlu de debit și dobânzi 
contractuale calculate până la data de 16.02.2016, rezultată din contractele de împrumut: nr. 
5316/10.10.2011 (împrumut de 250.000,00 lei și dobândă contractuală de 36.772,26 lei); nr. 
1142/10.10.2011 (împrumut de 50.000,00 lei și dobânda contractuală de 7.688,36 lei); nr. 
174/25.11.2011 (împrumut de 100.000,00 și dobânda contractuală de 13.921,23 lei); nr. 
369A/07.12.2011 (împrumut de 150.000,00 lei și dobânda contractuală de 8.609,69 lei); nr. 
381A/14.12.2011 (împrumut de 100.000,00 și dobânda contractuală de 5.663,08 lei). Menționăm faptul 
că, prin Sentința civilă nr. 973/10.07.2017 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 
1247/115/2016 ce a avut ca obiect pretenții între Hydro-Engineering SA și SC UCMOTORS SRL s-a 
dispus: „Admite acțiunea formulată de reclamanta SC Hydro-Engineering SA […]. Obligă pârâta să 
plătească reclamantei suma de 722.654,62 lei, cu titlu de debit principal și dobânzi contractuale 
calculate până la data de 16.02.2016. Obligă pârâta să plătească reclamantei dobânzile contractuale 
calculate de la data de 17.02.2016 și până la data efectivă a plății. Obligă pârâta să plătească 
reclamantei suma de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.” De asemenea, prin Încheierea nr. 
850/2018 din data de 05.04.2018 pronunțată în dosarul nr. 1376/290/2019 aflat pe rolul Judecătoriei 
Reșița, a fost admisă cererea formulată de petentul Birou Executor Judecătoresc Brad T. Gh., respectiv 
a fost încuviinţată executarea silită a debitorului UCMOTORS SRL, la cererea creditorului Hydro-
Engineering SA, cu privire la titlul executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr.973 din 10.07.2017 
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosar nr.1247/115/2016 pentru recuperarea sumei de 
722.654,62 lei cu titlu de debit principal şi dobânzi contractuale calculate până la data de 16.02.2016, a 
dobânzilor contractuale calculate de la data de 17.02.2016 şi până la data efectivă a plăţii, a sumei de 
3000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 
Astfel, urmare înaintării cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de Hydro-Engineering 
SA prin lichidator judiciar, prin Sentința civilă nr. 60/JS/14.02.2019 pronunțată în dosarul nr. 
3028/115/2018, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvență împotriva debitorului UCMOTORS SRL.  
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului UCMOTORS SRL nr. 
964/21.05.2019 publicat în BPI nr. 10153/22.05.2019, Hydro-Engineering SA a fost înscris cu creanța 
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în valoare de 722.654,62 lei cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 
– creanță chirografară, reprezentând 78,145% din totalul masei credale. 
Prin Sentința civilă nr. 225/JS din data de 12.09.2019 pronunțată în dosarul nr. 3028/115/2019 de către 
Tribunalul Caraș-Severin, în temeiul art. 145 alin. (1) pct. A lit. c din Legea nr. 85/2014, s-a dispus 
începerea procedurii generale a falimentului debitorului UCMOTORS SRL. 
Conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului UCMOTORS 
SRL nr. 2193/20.12.2019 publicat în BPI nr. 24527/24.12.2019, Hydro-Engineering SA este înscrisă cu 
creanța în valoare de 722.654,62 lei cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (8) din Legea nr. 
85/2014 – creanță chirografară, reprezentând 78,145% din totalul masei credale. 
În conformitate cu disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr.  85/2014, lichidatorul judiciar a 
formulat cerere de chemare în judecată a administratorului societar al debitorului UCMOTORS SRL în 
vederea obligării acestuia la plata către debitor a sumei de 924.754,53 lei, reprezentând pasivul 
societății, fiind constituit dosarul nr. 3028/115/2018/a1 având următorul termen de judecată stabilit în 
data de 28.01.2021. 
De asemenea, următorul termen de judecată în dosarul nr. 3028/115/2018 a fost stabilit în data de 
10.12.2020.  

Fundația Uzinele 
De Fier Și 

Domeniile Reșița 
184.235,40 lei 

Prin Sentința civilă nr. 210/JS pronunțată la data de 26.03.2015 de Tribunalul Caras-Severin, Sectia a 
II-A Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 5911/115/2013/a5, astfel cum a fost 
schimbată prin Decizia civilă nr. 648/A, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara la data de 07.09.2015, 
s-a admis acțiunea și s-a dispus anularea contractelor de sponsorizare nr.1114/A/15.09.2011 și nr. 
10/24.05.2012 încheiate de S.C Hidro-Engineering SA cu Fundația Uzinele de Fier și Domeniile Reșița. 
In dispozitivul deciziei civile pronuntate, instanta de judecata a dispus obligarea pârâtei Fundația 
Uzinele de Fier și Domeniile Reșița, să restituie către Hydro-Engineering SA, suma de 15.000 lei și 
suma de 157.000 lei, primite în temeiul actelor juridice anterior menționate. 
Deoarece creanţa împotriva debitoarei era certă, lichidă și exigibilă, respectiv faţă de împrejurarea că 
aceasta a refuzat să execute DE bunăvoie obligaţia ce-i incumbă potrivit titlului executoriu mai sus 
menţionat, lichidatorul judiciar a demarat procedura executării silite împotriva acesteia, constituindu-se 
dosarul execuţional nr. 544/EX/2015, în cadrul BEJ Brad T. Gh.. 
Prin intermediul Procesului verbal de sechestru, încheiat în data de 03.03.2016 de către BEJ BRAD T. 
Gh., punerea sub sechestru a Locomotivei cu abur seria 150.038 – bun aflat în patrimoniul debitoarei 
Fundaţia Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa.  
Ulterior, prin intermediul Ordonanţei de luare a măsurilor asigurătorii din data de 06.06.2016, emisă în 
dos. penal nr. 48/P/2012, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra locomotivelor aflate în 
patrimoniul Fundaţiei Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa de către Ministerul Public – Parchetul de pe 
lângă ICCJ, DNA. 
Fundaţia Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa a formulat contestație la executare a Deciziei civile nr. 
648/07.09.2015, pronunțată de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a5.  
De asemenea, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ICCJ, DNA a formulat cerere de suspendare a 
executării silite. 
Prin Încheierea din data de 25.01.2017 pronunțată în dosarul nr. 3628/290/2016 de Judecătoria Reșița, 
Secția Civil – Penal, s-a suspendat judecarea contestaţiei la executare formulată de către contestator 
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. 
Lichidatorul judiciar prin reprezentant convențional a formulat cerere de repunere pe rol, prin 
intermediul căreia a solicitat instanței să revină asupra suspendării prezentei cauze, dispusă prin 
intermediul Încheierii de şedinţă din data de 25.01.2017, pronunţată în dos. nr.  3628/290/2016 de către 
Judecătoria Reşiţa şi implicit să repună pe rol prezenza cauză. 
Prin Încheierea din data de 30.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 3628/290/2016 de Judecătoria Reșița, 
Secția Civil – Penal, a fost respinsă cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimata SC 
Hydro-Engineering SA. Menţine suspendarea contestaţiei la executare formulată de către contestator 
Ministerul Public – Parchetul De Pe Lângă Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie, Direcţia Naţională 
Anticorupţie în contradictoriu cu intimaţii SC Hydro-Engineering SA, lichidator judiciar, 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. 

Gerasis SRL 134.687,74 lei 

Prin Sentința civilă nr. 68/2015 din data de 05.02.2015 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a 
II-a Civilă de Contencios Admnistrativ și Fiscal în dosarul nr. 5168/115/2011, s-a dispus intrarea în 
procedura de faliment a debitorului Geraris SRL. 
Creditorul Hydro-Enginering SA este înscris în Tabelul definitiv consolidat modificat II de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Gerasis SRL nr. 805/12.05.2020 publicat în BPI nr. 
7353/14.05.2020, cu o creanță în valoare de 134.687,74 lei, cu ordinea de prioritate prevăzute de disp. 
art. 123 pct. 7 din Legea nr. 85/2006 – creanță chirografară, reprezentând 3,34% din totalul masei 
credale. 
Următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 5168/115/2011 este în data de 10.12.2020. 

Situația garanțiilor de bună execuție rămase de recuperat se prezintă astfel: 

Denumire societate 
Cuantum GBE 
de recuperat 

Observaţii 

S.S.H. Hidroserv SA 
Sucursala Cluj 

90.339,76 
lei 

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 
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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. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost 
stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere de 
la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca 
fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să 
dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv 
SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se amână cauza 
pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării 
formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 7935/25.05.2020, 
i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. Lichidatorul 
judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de 
reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers 
judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită 
de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată din data de 17.07.2020, 
a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv SA 
Sucursala Curtea De 

Argeş 

13.443,93 
lei 

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. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
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Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost 
stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere de 
la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca 
fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să 
dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv 
SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se amână cauza 
pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării 
formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 7935/25.05.2020, 
i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. Lichidatorul 
judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de 
reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers 
judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită 
de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată din data de 17.07.2020, 
a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv SA 
Sucursala Porţile De 

Fier  

25.771,75 
lei 

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. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost 
stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
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solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere de 
la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca 
fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să 
dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv 
SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se amână cauza 
pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării 
formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 7935/25.05.2020, 
i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. Lichidatorul 
judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de 
reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers 
judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită 
de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată din data de 17.07.2020, 
a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv SA 
Sucursala Bistriţa 

Piatra Neamţ 

13.728,57 
lei 

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. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost 
stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere de 
la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca 
fiind prescrisă.”   
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Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să 
dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv 
SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se amână cauza 
pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării 
formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 7935/25.05.2020, 
i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. Lichidatorul 
judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de 
reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers 
judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită 
de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată din data de 17.07.2020, 
a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv SA 
Sucursala Râmnicu 

Vâlcea - Proiect 
Avrig Babeni 

42.592,96 
lei 

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. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost 
stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere de 
la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca 
fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să 
dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv 
SA. 
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Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se amână cauza 
pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării 
formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 7935/25.05.2020, 
i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. Lichidatorul 
judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de 
reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers 
judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită 
de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată din data de 17.07.2020, 
a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv 
Slatina SA 

36.896,95 
lei 

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. Societatea de 
Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala București SPRL a 
formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – 
Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 
09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere de 
la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca 
fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să 
dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv 
SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se amână cauza 
pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării 
formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 7935/25.05.2020, 
i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. Lichidatorul 
judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de 
reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers 
judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită 
de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată din data de 17.07.2020, 
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a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

Notă* 
Acest punct este pentru informarea judecătorului-sindic și a creditorilor şi nu necesită exprimarea unui vot în adunarea 
creditorilor. 
(2). Exprimarea unei opinii cu privire la aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor și garanțiilor de bună execuție 
prezentate la pct. 1 sau continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor și garanțiilor de bună execuție 
anterior prezentate. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Lichidatorul judiciar solicită opinia Adunării Generale a Creditorilor cu privire la continuarea demersurilor în vederea 
recuperării creanțelor și garanțiilor de bună execuție anterior prezentate sau trecerea acestora pe costuri. 
Lichidatorul judiciar recomandă continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor și garanțiilor de bună 
execuție prezentate la pct. 1. 
(3). Prezentarea situației creanțelor și garanțiilor de bună execuție fără șanse de recuperare, necesare a fi eliminate din 
contabilitate. 
Având în vedere în vedere inexistența unor șanse minime de recuperare, lichidatorul judiciar solicită eliminarea din 
contabilitate a următoarelor creanțe și garanții de bună execuție: 

Debitor Sumă Demersuri efectuate 

SC Reşiţa Reductoare Şi 
Regenerabile SA 

 

 
13.724,05 lei  

 
 
 

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). În prezent, au fost achitate integral toate 
obligațiile către Hydro-Engineering SA. 
Prin Sentința civilă nr. 68/04.06.2020, s-a dispus încheierea procedurii reorganizării judiciare a 
debitoarei Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA, şi, pe cale de consecinţă reinserția debitorului in 
activitatea comercială. 
Având în vedere faptul că, din creanța de 16.777,57 lei înscrisă la masa credală a fost stinsă doar 
creanța în valoare de 3.053,52 lei prin planul de reorganizare, se impune trecerea pe costuri a 
sumei de 13.724,05 lei. 

Kassco Trading Corp 20.573,82 lei 

Creanța în valoare de 20.573,82 lei provine din servicii de proiectare pentru obiectivul Jessy Park- 
Iran. Debitorul nu a procedat la efectuarea viramentului bancar reprezentând suma restantă pentru 
serviciile efectuate de către subscrisa. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului 
prin e-mail în vederea recuperării creanței. 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. 

SC Lis Consulting SRL 
(CUI RO 24582674) 

8.374,97 lei 

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. Prin Sentința civilă nr. 182/JS din data de 29.06.2017, s-a 
dispus încheierea procedurii reorganizării judiciare a debitorului Lis Consulting SRL. 
Avand în vedere situatia de fapt, se impune trecerea pe costuri a sumei de 8.347,97 lei.  

SC Pascota Racing 
Team SRL 

(CUI RO 25688933) 

2.730,62 
lei 

Creanta in cuantum de 2.730,62 lei provine din refacturarea serviciilor oferite de către Orange 
Romania SA în anul 2013. Fiind prescrisă, se impune trecerea sumei de 2.730,62 lei pe costuri.  

 ICE Investing 
Consulting Engineering 

3.188,95 lei  
 

Creanța în valoare 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, se impune trecerea pe costuri a sumei de 3.188,95 lei.  

Temsan general 
Direktorat 

20.467,04 lei 
(garanție de bună 

execuție) 

Temsan General SRL figurează în evidenta contabila a subscrisei cu un avans în 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 răspuns pâna în 
prezent. 
Având în vedere situația de fapt, se impune trecerea pe costuri a sumelor de 20.467,04 lei. 

SC Grinseg Construct 
SRL 

18.346,59 lei 

La data de 13.05.2015 s-a dispuns 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 
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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.  

UCM Turnate SRL 
(CUI RO 21108022) 

517,98 lei 

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.  

Uzinsider General 
Contractor SA 
(CUI 327658) 

277.175,43 
lei 

Lichidatorul judiciar a formulat acţiune în pretenţii în 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 s-a impus atacarea deciziei în discuție. Având în vedere starea de 
fapt, se impune trecerea pe costuri a creanței în valoare de 277.175,43 lei. 

Cabinet Medical 
Individual Dr. Cretu E. 

(CUI 28914806) 
351,09 lei 

Subscisa a procedat la notificarea debitorului prin transmiterea unei Somatii de plata. Cabinet 
Medical Individual Dr. Cretu E. figurează radiată de la data de 19.03.2015. Avand în vedere 
starea de fapt, se impune trecerea pe costuri a creanței în sumă de 351,09 lei. 

SC Profi Chairs SRL 
(RO 14398969) 

6.000,00 lei 

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.  
Prin Sentinta civilă nr. 184/JS din data de 06.06.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în 
dosarul nr. 6007/115/2010, s-a dispus închiderea închiderea procedurii insolvenţei faţă de 
debitoarea S.C. Profi Chairs SRL, respectiv s-a dispus radierea debitorului. 
Având în vedere starea de fapt, se impune trecerea pe costuri a sumei de 6.000,00 lei. 

SC Hydramold SRL 
(CUI RO 1966633) 

16.000,00 
lei 

La data de 14.10.2015 s-a dispus deschiderea procedurii generale împotriva 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 intrarea în faliment a debitorului SC Hydramold SRL. Creanţa în valoare 
de 16.000,00 lei deținută de către Hydro-Engineering SA împotriva debitoarei Hydramold SRL 
provenea din factura nr. 0329 din data de 02.12.2008, fiind prescrisă la data intrării debitorului în 
procedura de insolvență. Având în vedere starea de fapt, se impune trecerea pe costuri a sumei de 
16.000,00 lei.  

ACSU 44.190,00 lei 

Creanța în valoare totală de 44.190,00 lei provine din facturi fiscale emise în anul 2010 (în 
valoare de 33.030,00 lei) și în anul 2011 (în valoare de 11.160,00 lei). Având în vedere că nu au 
fost identificate documentele justificative în vederea recuperării creanței, respectiv aceasta fiind 
prescrisă, se impune trecerea pe costuri a sumei de 44.190,00 lei. 

IQ Business  119.950,00 lei 

În vederea recuperării sumei de 119.950,00 lei, societatea Hydro-Engineering SA a formulat 
plângere penală împotriva fostului director financiar Tunaru I. I. A. care și-a însușit suma de 
119.950,00 lei din averea societății. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 733/290/2011 aflat pe rolul 
Judecătoriei Reșița, Secția Civil-Penal, având ca obiect infracțiunea de furt calificat (art. 209 Cod 
Penal) săvârșită de inculpatul Tunaru I. I. A.. 
Prin Hotărârea din data de 19.10.2011 pronunțată în dosarul nr. 733/290/2011, în baza art. 215 
ind. 1 alin. (1) Cod penal coroborat cu art. 320 ind. 1 alin. (7) Cod Procedură Penală și cu 
aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) și art. 76 alin. (1) lit. d) Cod Penal, a fost condamnat 
inculpatul Tunaru I. A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracțiunea de delapidare. În baza 
art. 81 Cod Penal suspendă condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 
2 ani și 6 luni, stabilit în conformitate cu prev. art. 82 Cod Penal. În baza art. 14, art. 346 Cod 
Procedură Penală și a art. 998 și urm. Cod Civil, a fost admisă în parte acțiunea civilă formulată 
de către partea civilă Hydro-Engineering SA și obligă inculpatul să plătească părții civile suma de 
157.336,98 lei cu titlul de despăgubiri materiale.  
Până la data prezentului raport de activitate, nu s-a recuperat nicio sumă de către executorul 
judecătoresc. 

Garanție de bună 
execuție contract 495712 

- Delcea 
10.424,13 lei 

Având în vedere că nu a fost identificat niciun document justificativ în vederea recuperării 
creanței, se impune trecerea pe costuri a sumei de 10.424,13 lei. 

Lara Expert SRL 
12,28 lei 

+ 
4.132,88 lei 

Prin Sentința civilă nr. 531 din data de 02.05.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. 7616/30/2014, s-a dispus închiderea procedurii insolveței debitorului Lara 
Expert SRL și radierea societății din Registrul Comerțului. Având în vedere starea de faptul, se 
impune trecerea pe costuri a creanței în valoare de 12,28 lei, respectiv a creanței în valoare de 
4.132,88 lei. 

Oxygaz Plus SRL 2.776,88 lei Prin Sentința civilă nr. 367 din data de 28.11.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în 
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dosarul nr. 2940/115/2014, s-a dispus închiderea procedurii de faliment și radierea debitorului 
Oxygaz Plus SRL din Registrul Comerțului. Având în vedere starea de fapt, se impune trecerea pe 
costuri a sumei de 2.776,88 lei. 

Notă* 
Acest punct este pentru informarea judecătorului-sindic și a creditorilor şi nu necesită exprimarea unui vot în adunarea 
creditorilor. 
(4). Exprimarea unei opinii cu privire la aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor și garanțiilor de bună execuție 
prezentate la pct. 3. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Lichidatorul judiciar solicită opinia Adunării Generale a Creditorilor cu privire la trecerea pe costuri a acestor creanțe și 
garanții de bună execuție fără șanse de recuperare. 
Lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea eliminării din contabilite prin trecerea pe 
costuri a creanțelor și garanțiilor de bună execuție deținute de Hydro-Engineering SA față de debitorii anterior 
menționați. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 
 
 


