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ANEXA 8 
 

 
Prezentarea raportului de activitate privind demersurile efectuate de către 
lichidatorul judiciar pentru evaluarea activelor aflate în patrimoniul debitoarei 
HYDRO-ENGINEERING SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite  

 

 
Notă* 
Acest punct este pentru informarea creditorilor si nu necesită exprimarea unui 
vot in adunarea creditorilor. 

Referitor la disp. art. 116 alin. (3) Legea nr. 85/2006 
 

În vederea evaluării bunurilor din averea debitoarei SC Hydro-Engineering 
SA, lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a organizat o selecţie de 
oferte evaluatori membri ANEVAR, publicând astfel anunţul privind concursul de 
selecţie în ziarul Evenimentul zilei în data de 09.03.2018, ofertele urmând a fi 
depuse până la data de 10.04.2018, pe fax, mail sau la sediul procesual al 
administratorului judiciar, situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. 

 De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat oferte de la societăţi de 
evaluare care se bucură de o bună reputaţie profesională, precum şi de la expert 
evaluatori membri ANEVAR, respectiv: S.C. City Property Management S.R.L, DTZ 

Echinox Evaluari SRL, Eusim Consulting SRL, Exact Value Project SRL, Lutz & 

Associates SRL, Prime Value SRL, Tărăsescu I. Paul-Octavian Expert Evaluator,  

Stoia Ilie Expert Evaluator, SC Evaluar SRL, Korect Assistance & Consulting SRL, 

MLM Consulting SRL, FD Capital Management SRL, SC Evaluar SRL, Prime 

Business Evaluation SRL, SC Infosmart SRL. Evaluator Autorizat membru Anevar 

Vasile A. Eugen. 
 
Urmare a anunţului publicat, precum şi a solicitărilor formulate prin e-mail 

de către lichidatorul judiciar către experţi evaluatori, au fost depuse următoarele 
oferte pentru mijloace fixe și bunuri imobile: 

I. Oferta MLM Consulting SRL prin Cojocaru Marian – expert evaluator, 
membru titular ANEVAR, în vederea evaluării bunurilor imobile + mobile (cont 2012 
– 8 repere, cont 2131-22 repere, cont 2132-26 repere, cont 2133-11 repere, cont 
214-232 repere) din patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, prin 
intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 5.500 euro (inclusiv costul 
cu deplasarea, taxe, impozite şi contribuţii) și un termen de finalizare a raportului de 
evaluare de 30 zile de la data identificării bunurilor şi punerea la dispoziţie a 
documentelor solicitate. 

II. Oferta Vasilie A. Eugen – evaluator autorizat membru ANEVAR, în vederea 
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evaluării bunurilor din patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, prin 
intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 20.000 lei, fără TVA și un 
termen de finalizare a raportului de evaluare de 45 zile de la data identificării 
bunurilor şi punerea la dispoziţie a documentelor solicitate. 

III. Oferta Tărăsescu I. Paul-Octavian – expert evaluator, în vederea evaluării 
mijloacelor fixe din patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, prin 
intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 31.200, fără TVA și un 
termen de finalizare a raportului de evaluare de 30 zile de la data identificării 
bunurilor şi punerea la dispoziţie a documentelor solicitate. 

IV. Oferta FD Capital Management – membru corporativ ANEVAR, în vederea 
evaluării celor 7 clădiri, 46 echipamente, 10 autovehicule, 231 mijloace fixe diverse 
şi 200 obiecte de inventar din patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, prin 
intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 12.000 lei, fără TVA și un 
termen de finalizare a raportului de evaluare de 30 zile de la data identificării 
bunurilor şi punerea la dispoziţie a documentelor solicitate. 

V. Oferta SC Evaluar SRL prin expert evaluator Cândea Mircea Gabriel, în 
vederea evalurării bunurilor mobile aflate în patrimoniul SC Hydro-Engineering SA, 
prin intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 21.000 lei (ne se 
adaugă TVA) şi un termen de finalizare a raportului de evaluare de 15 zile de la 
punerii la dispoziţia evaluatorului a documentelor solicitate. 

VI. Oferta Prime Business Evaluation SRL, în vederea evalurării mijloacelor 
fixe aflate în patrimoniul SC Hydro-Engineering SA, prin intermediul căreia se 
propune un onorariu în cuantum de 24.000 lei exlusiv TVA. 

VII. Oferta SC Infosmart SRL prin expert evaluator Tatar Adrian-Dacian, în 
vederea evalurării bunurilor imobile şi mobile aflate în patrimoniul SC Hydro-
Engineering SA, prin intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 
31.000 lei şi un termen de finalizare a raportului de evaluare de 15 zile de la 
momentul realizării inspecţiilor în teren şi punerii la dispoziţia evaluatorului a 
documentelor solicitate. 

VIII. Oferta FD Tărăsescu I. Paul-Octavian – expert evaluator, în vederea 
evaluării mijloacelor fixe din patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, prin 

intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 31.200 lei, fără TVA și un 
termen de finalizare a raportului de evaluare de 30 zile de la data efectuării 
inspecţiei bunurilor şi punerea la dispoziţie a documentelor solicitate. 
 

Urmare a anunţului publicat, precum şi a solicitărilor formulate prin e-mail 
de către lichidatorul judiciar către experţi evaluatori, au fost depuse următoarele 
oferte pentru evaluarea imobilizărilor financiare, repreyentând părți sociale în 
număr de 55.597, respectiv o cotă de participare de 49.88425510%, deținute de 
SC Hzdro-Engineering SA în capitalul social al SC Aquaris Crivaia SRL: 

I. Oferta FD Capital Management – membru corporativ ANEVAR, în vederea 
evaluării imobilizărilor financiare ale debitoarei SC Hydro-Engineering SA, prin 
intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 5.000 lei, fără TVA și un 
termen de finalizare a raportului de evaluare de 30 zile de la data identificării 
bunurilor şi punerea la dispoziţie a documentelor solicitate. 

II. Oferta Prime Business Evaluation, în vederea evaluării imobilizărilor 
financiare ale debitoarei SC Hydro-Engineering SA, în număr de 55.597 părţi 
sociale, o cotă de participare de 49,88425510% la capitalul social al SC Aquaris 
Crivaia SRL prin intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum de 10.000 
lei, exclusiv TVA.. 
 

Urmare a anunţului publicat, precum şi a solicitărilor formulate prin e-mail 
de către lichidatorul judiciar către experţi evaluatori, au fost depuse următoarele 
oferte pentru evaluarea obiectelor de inventar aflate în patrimoniul debitoarei 
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SC Hydro-Engineering SA: 
I. Oferta FD Tărăsescu I. Paul-Octavian – expert evaluator, în vederea 

evaluării obiectelor de inventar (PC-uri şi mobilier) din patrimoniul debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA, prin intermediul căreia se propune un onorariu în cuantum 

de 3.700 lei, fără TVA și un termen de finalizare a raportului de evaluare de 15 zile 
de la data identificării bunurilor şi punerea la dispoziţie a documentelor solicitate. 

II. Oferta Prime Business Evaluation, în vederea evaluării obiectelor de 
inventar din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA prin intermediul căreia 
se propune un onorariu în cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA. 
 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA în vederea numirii şi stabilirii 
retribuţiei evaluatorului membru ANEVAR desemnat de către lichidator în temeiul 
art. 23 şi art. 116 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. 
 
Conform Procesului-verbal nr. 638/29.05.2018, în urma exprimării votului 
creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA a hotărât: 
 

1. Cu o majoritate de 93,905% din totalul masei credale admisă conform 
Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris 
valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de măsurile efectuate 

de lichidatorul judiciar în vederea evaluării bunurilor din averea 

debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 

2. Cu o majoritate de 93,23% din totalul masei credale admisă conform 
Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 99,283% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris 
valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a votat numirea expertului 

evaluator Exact Value Project SRL – Teodor Ciobotaru-Patracus în 

vederea evaluării bunurilor imobile și mijloacelor fixe aflate în 

proprietatea debitoarei, în condițiile de oferta comunicată de către 

acesta, respectiv pentru prețul de 6.000 lei + TVA. 

3. Cu o majoritate de 93,23% din totalul masei credale admisă conform 
Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 99,283% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris 
valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a votat numirea expertului 

evaluator Tarasescu I. Paul-Octavian în vederea evaluării obiectelor de 

inventar aflate în proprietatea debitoarei în condițiile de oferta 

comunicata de cătrea acesta, respectiv pentru prețul de 3.700 lei + 

TVA. 

Cu o majoritate de 93,905% din totalul masei credale admisă conform Planului 
de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea 
Generală a Creditorilor a votat numirea expertului evaluator FD Capital 
Management în vederea evaluării imobilizărilor financiare reprezentând 
55.597 părți sociale deținute de către debitoare în condițiile de ofertă 
comunicată de către acesta, respectiv pentru prețul de 5.000 lei + TVA. 
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În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă 
stăm la dispoziţie. 

 

Cu stima, 

Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
CII Dăogaru Petrişor-Liviu 
reprezentat prin asociat coordonator Dăogaru Petrişor-Liviu 
 


