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

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 

Dosar nr. 5911/115/2013 
Termen    04.03.2021 
 
                 CĂTRE,  

TRIBUNALUL CARAŞ-SEVERIN 
                                 Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor 
de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin reprezentant 
asociat coordonator ec. Popescu 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, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC HYDRO-
ENGINEERING SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în 
localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, CUI 
18045420, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, numit 
prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018, pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, în dosarul nr. 5911/115/2013, în temeiul art. 
122 din Legea nr. 85/2006, formulăm prezentul 

 

 

RAPORT ASUPRA FONDURILOR OBŢINUTE DIN LICHIDARE ŞI DIN 
ÎNCASARE DE CREANŢE 

privind debitorul 
SC HYDRO-ENGINEERING SA 

 

 
Nr.  4115/03.12.2020 
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1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare bunuri imobile: 

 
Conform Procesului-verbal de licitație nr. 3834/06.11.2020, ofertantul 

MUNICIPIUL REȘIȚA, prin Primarul Municipiului Reșița, domnul Popa I., cu sediul în 
Reșița, str. Petru Maior, nr. 2, jud. Caraș-Severin, cod fiscal 3228764, a adjudecat 
următorul bun imobil din averea debitorului Hydro-Engineering SA: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun imobil lei TVA colectată 

1 

Bun imobil amplasat în mun. Reșița Calea Caransebeșului, nr. 
16A, jud. Caraș-Severin (proprietate imobiliară teren și clădiri 
compusă din: Teren în suprafață totală de 13.970,00 mp, cu 
destinație intravilan, categoria de folosință Curți/construcții, 
compus din trei loturi unite fizic și funcțional, constituit din 
loturile: Institut – nr. top. (G100/a/2-G100/a/3)/1; nr. Cad. 

nou 5.330; CF 30.703; S. construită 1.382,81 mp; S. acte 
3.311,00 mp; Desch./Lăț. 87,00 mp; Laborator - nr. top. 

(G100/a/2-G100/a/3)/2; nr. Cad. nou 5.331; CF 30.706; S. 
construită 1.625,94 mp; S. acte – 4.501,00 mp; Desch/Lăț. 

32,00 mp; Atelier – nr. top. (G100/a/2-G100/a/3)/3; nr. Cad. 
nou 5.332; CF. 30.699; S. construită 1.178,18 mp; S. acte – 

6.158,00 mp; Desch/Lăț. 130,00 mp și Clădiri cu destinația de 
birouri, cercetare industrială, depozitare și anexe, în suprafață 

construită la sol cumulată de 4.186,9 mp, cu o suprafață 
construită desfășurată de cca 12.157,9 mp, constituite din: C1 – 
Clădire Institut – proiectare, regim înălțime P + 4E (cca 18 m H); 
S. construită 1.119,00 mp; S. Constr.Desf. 5.492,06 mp; C2 – 
Institut – Sală Conferințe, regim înălțime Parter (cca 5 m H); S. 
construită 263,81 mp; S. Constr.Desf. 263,81 mp; C3 – Atelier 
mecanic, regim înălțime P (9 m H), P+1E (6 m H); S. construită 
693,86 mp; S. Constr. Desf. 693,86 mp; C4 – Atelier sudură, 
regim înălțime Parter (6, sau 3 m H); S. construită 185,36; S. 
Constr.Desf. 185,36 mp; C5 – Atelier electric, regim înălțime 

Parter (cca 3,5 m H); S. construită 298,96 mp; S. Constr. Desf. 
298,96 mp; C6.a – Laborator cercetare, regim înălțime P+2E 

(cca 24 m H); S. construită 700,00 mp; S. Constr.Desf. 2.100,00 
mp; C6.b – Laborator cercetare, regim înălțime P+4E (cca 18 m 
H); S. construită 424,00 mp; S. Constr.Desf. 2.120,00 mp; C7 – 

Laborator tarare, regim înălțime P+1E (cca 10 m H); S. 
construită 501,94 mp; S. Constr.Desf. 1.003,88 mp 

1.248.480,00 
euro 

Livrare scutită de 
taxa pe valoare 

adăugată conform 
art. 292 alin. (2) 
lit. f) din Codul 

Fiscal 

  VALOAREA BUNULUI IMOBIL ADJUDECAT 
1.248.480,00 

euro 

 
Adjudecatarul Municipiul Reșița a achitat garanția de participare la licitație în sumă 

de 124.848 euro, în lei la cursul BNR din ziua plății, respectiv a achitat suma de 
607.697,64 lei la cursul BNR din data de 03.11.2020, 1 EURO = 4,8675 lei, conform OP 
nr. 4663/04.11.2020: 

Nr. 
crt. 

Descriere încasare Suma  TVA colectată 

1 
Garanția de participare la licitația publică din 

data de 06.11.2020 achitată de Municipiul 
Reșița 

607,697.64 
lei 

Livrare scutită de taxa 
pe valoare adăugată 

conform art. 292 alin. (2) 
lit. f) din Codul Fiscal 

respectiv a achiziționat caietul de sarcini aferent: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma în lei, inclusiv TVA 

Caiet de sarcini achiziționat de UAT Municipiul Reșița (în 
data de 24.09.2020) 

595.00 lei 
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Total 595.00 lei 

Diferenţa de preţ pentru bunurile mobile adjudecate este în valoare de 1.123.632,00 
EURO, va fi achitată în contul de faliment al debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA, nr. 
RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la BRD GSG la cursul BNR din data 
efectuării plății, conform ofertei nr. 62361/01.10.2020 privind intenția fermă a 
ofertantului UAT Municipiul Reșița de achiziție a bunului imobil menționat anterior, 
transcrisă în H.C.L. a Municipiului Reșița nr. 330 din data de 27.10.2020, aprobată de 
Adunarea creditorilor din data de 05.10.2020, conform Procesului verbal nr. 
3340/05.10.2020, conform următorului grafic de plăți : 

- 46.818 euro în cursul anului 2020, respectiv până la data de 25.12.2020, în lei la 
cursul BNR din ziua plății; 

- 561.816 euro în anul 2021, astfel : 12 rate lunare * 46.818 euro, scadente la data 
de 25 a fiecărei luni, în lei la cursul BNR din ziua plății; 

-  514.998 euro în anul 2022, astfel : 11 rate lunare * 46.818 euro, scadente la data 
de 25 a fiecărei luni, în lei la cursul BNR din ziua plății. 

 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe: 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei 
TVA 

colectată 
1    

  TOTAL SUME OBŢINUTE DIN ÎNCASAREA DE CREANŢE   

 
Venituri totale încasate din valorificarea bunurilor şi încasarea creanţelor: 

 lei 
Total TVA 
colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de 
creanţe 

608,292.64 
lei 

95.00 lei 

 
3. Mențiuni privind cheltuielile directe atribuite bunului imobil garantat în favoarea 
Vista Bank SA: 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli direct atribuite bunului imobil garantat Vista Bank SA Suma în lei  

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 4 alin. (6)  lit. c) din Legea nr. 85/2006 (conform Statutul 
privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvenă din 29.09.2007, 
Art 120 alin. (4) - pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la 
suma încasată, exclusiv TVA) 

12,163.95 lei 

2 

Retribuție variabilă 2% din valoarea bunurilor ipotecate în favoarea Marfin Bank 
România SA valorificate către terți (retribuția variabilă de 27.344,39 euro din care se 
va plăti în baza prezentului raport asupra fondurilor suma de 53.163,42 lei, 
echivalent a sumei de 10.908,45 euro, urmând ca diferența de 16.435,94 euro să fie 
achitată în trimestrul următor) 

53,163.42 lei 

3 
Cheltuieli servicii pază Tma Guard & Security Srl, în vederea asigurării protecției 
bunului imobil Institut de cercetare 

83,704.64 lei 

4 
Cheltuieli executare silită dosar nr. 195/ex/2019 - Birou Executor Judecătoresc 
Brad T. Gh. (conform factură fiscală seria BGTM nr. 1022/03.10.2019) 

2,000.00 lei 

5 Cheltuieli onorariu Cabinet de Avocat Duțulescu L. 3,000.00 lei 

6 Taxe acord., autorizații de construire, extrase CF, etc. 933.29 lei 

7 
Cheltuieli prestări servicii - opinie bun imobil Institut SC MLM Consulting SRL 
(conform factură fiscală MLM nr. 77/11.01.2019) 

300.00 lei 

8 Cheltuieli taxe de timbru judiciar 675.80 lei 

9 Cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice privind bunul imobil garantat 1,284.78 lei 

10 

Cheltuieli alimentare combustibil efectuate pentru prezentarea către clienți a 
bunului imobil Institut de cercetare în vederea valorificării, efectuarea vizitelor în 
vederea conservării bunului imobil 

6,918.29 lei 



 

 

 

  
4 

 

  

11 

Cheltuieli cu lucrări privind rebranșarea la rețeaua de electricitate a imobilului aflat 
în proprietatea SC Hydro-Engineering SA, situat în localitatea Reșița, str. Calea 
Caransebeșului, nr. 16 A, jud. Caraș-Severin (aprobate de Adunarea Generală a 
Creditorilor din data de 22.05.2020, achitată prin virament bancar conform OP nr. 
50/26.05.2020 și a facturii fiscale nr. Eccp2343/25.05.2020 emisă de SC Electro-
Consult Caras SRL) 

11,305.00 lei 

13 

Cheltuieli asigurare bun imobil Teren si Clădiri cu destinația de birouri, cercetare 
industrială, depozitare și anexe situat in Reșita str. Calea Caransebeșului 16A, jud. 
Caraș Severin (asigurare Eurolife FFH Asigurări Generale SA, prima anuală achitată 
în data de 27.08.2020 - 1.724 EUR) 

8,344.85 lei 

14 
Taxa pe valoare adăugată de plată aferentă caietului de sarcini achiziționat de UAT 
Municipiul Reșița 

95.00 lei 

15 Cheltuieli Vista Asset Services SRL (conform factura nr. 15/20.11.2020) 4,736.00 lei 

 
Cheltuieli direct atribuite bunului imobil garantat de Vista Bank SA 

188,625.02 
lei 

 
4. Mențiuni privind pro-rata cheltuielilor indirecte atribuite bunului imobil garantat 
în favoarea creditoarei Vista Bank SA: 

Nr. 
crt. 

Denumire bunuri 
Valoare de 
evaluare 

Pro-rata 

1 
Bun imobil Teren și Clădiri (birouri + industrial (cercetare)), 
amplasat în mun. Reșița Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-
Severin 

7,274,893.00 lei 49.82% 

2 

Teren în suprafață totală de 9.651 mp, cu destinație Intravilan, 
categoria de folosință Curți/construcții, CAD: 2476, Top: G 
101/6/a și Clădire cu destinația construcții de locuințe, în lei 
suprafață construită la sol de cca. 1.101 mp iar în suprafață 
desfășurată de cca. 1.733 mp (estimare), cu regim de înălțime 
Ds+P+1Er, apartamentată faptic în 11 locuințe și 8 garaje 

3,090,641.00 lei 21.17% 

3 Stocuri de materii prime 86,405.00 lei 0.59% 

4 Stocuri de materiale consumabile 3,186.00 lei 0.02% 

5 Stocuri de materii prime și materiale consumabile aflate în custodie 247,592.00 lei 1.70% 

6 Bunuri mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) 1,492,001.00 lei 10.22% 

7 
Imobilizările financiare în număr de 55.597 reprezentând o cotă de 
participare de 49,8762%, sub formă de părți sociale deținute de SC 
Hydro - Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL 

2,407,350.00 lei 16.49% 

 

Total valoare bunuri din averea debitorului SC Hydro-
Engineering SA 

14,602,068.00 
lei 

100.00% 

 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli totale Suma în lei 

Pro-rata 
cheltuielilor 

indirecte atribuite 
bunului imobil 

garantat de Vista 
Bank SA 

1 1/2 Retribuție administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
         

122,790.00 lei  
                                

61,175.18 lei  

2 1/2 Retribuție administrator judiciar CII Dăogaru Petrișor-Liviu  
         

118,650.00 lei  
                                

59,112.59 lei  

3 
Retribuție componentă fixă 50% lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL (perioada februarie 2018-decembrie 2020) 

           
41,650.00 lei  

                                
20,750.44 lei  

4 
Retribuție componentă fixă 50% lichidator judiciar CII Dăogaru Petrișor-
Liviu (perioada februarie 2018-decembrie 2020) 

           
35,000.00 lei  

                                
17,437.34 lei  

5 
Cheltuieli poștale - sume avansate de administratorul/lichidatorul 
judiciar, conform decont de cheltuieli 

             
1,465.66 lei  

                                      
730.21 lei  

6 Cheltuieli publicare anunţuri ziar  
             

3,462.45 lei  
                                  

1,725.03 lei  

7 Cheltuieli alimentare combustibil 
           

13,356.35 lei  
                                  

6,654.26 lei  
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8 Cheltuieli diverse, taxe ANCPI, ORC Caraș-Severin 
             

3,729.77 lei  
                                  

1,858.21 lei  

9 
Cheltuieli salarii pază/conservare bunuri, gestionar și contabilitate 
(perioada februarie 2018-noiembrie 2020) 

           
85,284.00 lei  

                                
42,489.32 lei  

10 Cheltuieli energie electrică  
             

3,128.47 lei  
                                  

1,558.63 lei  

11 
Cheltuieli cu comisioanele bancare (perioada februarie 2018-septembrie 
2020) 

             
3,469.18 lei  

                                  
1,728.38 lei  

12 
Cheltuieli servicii de evaluare expert evaluator PFA Tărăsescu I. P. O. 
(plătite în data de 13.09.2018, conform factură nr. 28/16.08.2018 și în 
07.11.2018) 

             
3,700.00 lei  

                                  
1,843.38 lei  

13 
Onorariu servicii de evaluare SC Exact Value Project SRL (plătit în data 
de 09.07.2018, conform factura nr. 31/04.07.2018 - 3570 lei și în data 
de 18.10.2018 - suma de 3570 lei) 

7,140.00 lei 
                                  

3,557.22 lei  

14 
Cheltuieli servicii de evaluare FD Capital Management SRL (plătite în 
data de 13.09.2018, conform factură nr. 184/19.07.2018 și în data de 
18.10.2018 - suma de 2.500 lei) 

             
5,000.00 lei  

                                  
2,491.05 lei  

15 
Cheltuieli executare silită not. 18/2018 - Birou Executor Judecătoresc 
Brad T. Gh. (conform factură 660/05.04.2018) 

                 
178.50 lei  

                                        
88.93 lei  

16 
Cheltuieli onorariu executor judecătoresc BEJ Brad T. Gheorghe (plătit 
în data de 29.11.2018, conform factură nr. 813/15.11.2018) 

                 
595.00 lei  

                                      
296.43 lei  

17 

Cheltuieli onorariu Societate civilă Profesională de avocaţi 
Panduru&Panduru, conform contract de asitenţă juridică nr. 
1621742/2018, reprezentare (conform factură fiscală 
AVP/11/23.03.2018) 

             
2,000.00 lei  

                                      
996.42 lei  

19 
Cheltuieli servicii de evaluare Evaluar SRL (plătite în data de 
16.04.2019, conform factură nr. 191090/15041) 

             
5,200.00 lei  

                                  
2,590.69 lei  

20 Cheltuieli materiale consumabile - birotică, papetărie 
             

1,246.00 lei  
                      

620.77 lei  

21 Cheltuieli onorariu Cabinet de avocat Duțulescu L. 
           

25,000.00 lei  
                                

12,455.24 lei  

22 
Cheltuieli inventariere, preluare și arhivare furnizate de SC Sicar 
Archiserv SRL - D 

           
69,932.96 lei  

                                
34,841.28 lei  

23 
Cheltuieli curente - amendă penală conform Sentinței penale nr. 
106/08.03.2018 pronunțată în dosarul nr. 1541/115/2015 (plătită în 
data de 29.11.2018) 

           
40,000.00 lei  

                                
19,928.39 lei  

24 
Cheltuieli de judecată conform Sentinței penale nr. 106/08.03.2018 
pronunțată în dosarul nr. 1541/115/2015 (plătite în data de 
29.11.2018) 

             
3,500.00 lei  

                                  
1,743.73 lei  

25 
Cheltuieli judiciare conform Deciziei penale nr. 995/A din 20.09.2017 
pronunțată în dosarul nr. 1541/115/2015 (plătite în data de 
15.01.2019) 

                 
100.00 lei  

                                        
49.82 lei  

26 
Cheltuieli onorariu Cabinet de avocat Nemeth Z. (plătit în data de 
07.03.2019, conform factură nr. 24/06.03.2019) 

             
1,955.00 lei  

                                      
974.00 lei  

27 
Cheltuieli cu contribuțiile sociale și impozitul pe veniturile de natura 
salariilor (ianuarie 2018 - noiembrie 2020) 

           
66,614.00 lei  

                                
33,187.75 lei  

28 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor  
                 

214.00 lei  
                                      

106.62 lei  

 
Total cheltuieli indirecte 

664,361.34 
lei 

330,991.31 lei 

5. Mențiuni privind taxa pe valoare adăugată de plată: 
TVA colectată 95.00 lei 

TVA restantă la plată 95.00 lei 

 
6. Mențiuni privind cheltuielile totale aferente bunului imobil garantat în favoarea 
creditoarei Vista Bank SA: 

 Suma în lei 
Suma în euro 

(la cursul valutar valabil la data 
întocmirii prezentului raport) 

Cheltuieli direct atribuite bunului imobil 
garantat de Vista Bank SA, totale 

378,249.86 lei 
 

77,612.00 € 

Pro-rata cheltuielilor indirecte atribuită bunului 
imobil garantat de Vista Bank SA, acumulate 

330,991.31 lei 67,915.16 € 
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până la data întocmirii prezentului raport asupra 
fondurilor 

Total cheltuieli aferente bunului imobil garantat 
de Vista Bank SA 

709,241.17 lei 
145,527.16 € 

 

 
7. Mențiuni cu privire la sumele de distribuit către creditorul garantat Vista Bak 
Romania SA, conform art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2006, ca urmare a 
încasării 10% din valoarea bunului imobil adjudecat: 

 Suma în lei 
Suma în euro 

(la cursul valutar din 
03.12.2020) 

Cauțiune 10% din prețul bunului imobil garantat de 
Vista Bank SA, încasată în contul unic de insolvență 

al debitorului 
607,697.64 lei 124,848.00 € 

Pro-rata cheltuielilor directe totale (11%) 41,607.48 lei 8,537.32 € 
Pro-rata cheltuielilor indirecte aferente bunului 

imobil garantat de Vista Bank SA (11%) 
36,409.04 lei 7,470.67 € 

Total cheltuieli aferente bunului imobil garantat de 
Vista Bank SA (pro-rata de 11%) 

78,016.53 lei 16,007.99 € 

Sume de distribuit către creditorul garantat Vista 
Bak Romania SA (fosta Marfin Bank Romania SA), 

conform art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 
85/2006 

530,442.68 lei 108,840.01 € 

 
 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
 prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George 

 
 
 


