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Proces-verbal de afişare a publicaţiei de vânzare 
emisă la data de 07.12.2020 privind licitaţia publică din data de 15.12.2020 

 
 Încheiat astăzi 07.12.2020 de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, ap. Mansardă, jud. 
Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 
31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George 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, desemnat să administreze procedura de 
faliment a debitorului SC HYDRO-ENGINEERING SA - în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. 
Caraş-Severin, cod unic de identificare fiscală 18045420, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J11/915/2005, aflată în procedura de faliment în dosar nr. 
5911/115/2013 aflat pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal. 

Am procedat la afişarea publicaţiei de vânzare pentru bunurile mobile de natura 
stocurilor de materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-
Engineering SA, la care se adaugă TVA: 

Denumire bunuri 
Valoare piață 30% 

lei Euro 

Stocuri de materii prime 25,921 5,560 
Stocuri de materiale consumabile 956 205 
Stocuri de materii prime și materiale 
consumabile aflate în custodie 

74,278 15,932 

Produse în curs de execuție 0 0 
Imobilizări corporale în curs 0 0 
TOTAL BUNURI EVALUATE 101,155 21,697 

 

Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 

De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: 
www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro și a fost 
trimisă spre publicare în cotidianul Național. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 07.12.2020 
 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
 
 


