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Dosar nr.  5911/115/2013 
Termen     20.02.2020 
 
 
 
Stimați Creditori, 
 
 

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 în Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, 
înregistrată la ORC sub nr. J11/915/2005, CUI 18045420, desemnat prin 

Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 
5911/115/2013 de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în 

temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
formulăm prezentul, 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  
 din data de 20.01.2020, orele 12.00 

 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
 

(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării 
bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea debitoarei SC Hydro-
Engineering SA.  

(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 

obiectelor de inventar din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul 

de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest 

preț. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării 
bunurilor de natura stocurilor de materii prime, materiale consumabile din 

averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA.  

(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 
materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-

Engineering SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 

licitații publice la acest preț. 
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(5). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării 

bunurilor de natura părților sociale deținute de SC Hydro - Engineering SA la 
SC Aquaris Crivaia SRL din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 

(6). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 

părților sociale deținute de SC Hydro - Engineering SA la SC Aquaris Crivaia 

SRL din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul 

de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
 
 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

 
 

(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea 
valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea 

debitoarei SC Hydro-Engineering SA 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, 

metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor 
publice pentru bunurile de natura obiectelor de inventar aflate în averea 

debitoarei, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață 

și organizarea ședințelor de licitație publică, conform regulamanentului 
aprobat.  

 Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 

1. Licitația publică organizată în data de 15.01.2019 la 80% din 

prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost 

afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-
urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 10.01.2019 precum si la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 

un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 
pentru care a fost încheiat procesul verbal nr. 24 din 15.01.2019. (Anexa 1) 

2. Licitația publică organizată în data de 22.01.2019 la 80% din 

prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost 

afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-
urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 10.01.2019 precum si la 

punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 
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un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 
pentru care a fost încheiat procesul verbal nr. 58 din 22.01.2019. (Anexa 2) 

3. Licitația publică organizată în data de 29.01.2019 la 80% din 

prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost 

afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-

urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a 

publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 10.01.2019 precum si la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. (Anexa 3) 

4. Licitația publică organizată în data de 05.02.2019 la 80% din 

prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost 

afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-
urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 10.01.2019 precum si la 

punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 
un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 

pentru care a fost încheiat procesul verbal nr. 103 din 05.02.2019. (Anexa 4) 

5. Licitația publică organizată în data de 12.02.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 10.01.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 

un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 
pentru care a fost încheiat procesul verbal nr. 168 din 12.02.2019. (Anexa 5) 

6. Licitația publică organizată în data de 05.03.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost 

afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-
urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu 
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Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 

un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 
pentru care a fost încheiat procesul verbal nr. 271 din 05.03.2019. (Anexa 6) 

 

7. Licitația publică organizată în data de 12.03.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 

ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 
vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul verbal nr. 310 din 
12.03.2019. (Anexa 7) 

8. Licitația publică organizată în data de 19.03.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 

al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul verbal nr. 349 din 
19.03.2019. (Anexa 8) 

9. Licitația publică organizată în data de 26.03.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 

al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
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localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 
vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul verbal nr. 371 din 

26.03.2019. (Anexa 9) 

10. Licitația publică organizată în data de 02.04.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş. Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 403/02.04.2019, 

la licitaţia publică s-a înscris un singur ofertant: SC UCM REȘIȚA SA – în 
insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în București, 
Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul 

nr. 1.50, sector 1 și sediul administrativ în Reșița, str. Golului nr. 1, județul 

Caraș-Severin, cod poștal 320053, înmatriculată la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13628/2011, CUI 

1056654, reprezentată prin Domnul Cosmin Ursoniu și dna. Nicoleta Liliana 
Ionete – Administratori speciali, sub supravegherea Administratorului judiciar 

consorțiul format din practicienii în insolvență V.F. Insolvență SPRL și EURO 

INSOL SPRL, prin mandatar dna Uturaș Karla Cristina, angajată în cadrul 

U.C.M. Reșița S.A. în funcția de Șef Birou, domiciliată în Mun. Reșița, Bld. 
Alexandru Ioan Cuza nr. 22, sc. 1, ap.4, CNP 2731025113681, CI seria KS nr. 

430416, eliberat de SPCLEP Reșița la data de 05.11.2012, a depus oferta de 

cumpărare nr. 1 din data de 01.04.2019, respectiv a achiziționat caietul de 

sarcini în sumă 500 lei, virată în contul unic de insolvență al debitorului SC 
Hydro-Engineering SA RO21 BRDE 110S V346 0081 1100, deschis la BRD 

GSG, respectiv a achitat garanția de participare la licitație în sumă de 2.452,35 

lei, conform OP nr. 820/01.04.2019 și OP nr. 821/02.04.2019, pentru 
următoarele bunuri mobile: Dulap  metalic  pentru  arhivă  desene  - 56 buc la 

prețul de 368,00 lei/bucată, respectiv la prețul total de 20.608,00 lei + TVA. 
(Anexa 10) 

11. Licitația publică organizată în data de 11.04.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 

al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
422 din 11.04.2019. (Anexa 11) 
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12. Licitația publică organizată în data de 18.04.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 

al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
459 din 18.04.2019. (Anexa 12) 

13. Licitația publică organizată în data de 25.04.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 

al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş. Conform procesului-verbal de licitație nr. 479/25.04.2019, s-a 
înscris la licitaţie ofertantul SC TMA Guard&Security SRL, cu sediul în Sat 

Șimian, Comuna Șimian, str. 29, nr. 14, jud. Mehedinți, înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J25/175/2013, 

CUI RO 31690687, reprezentată prin director dl. Țuicaru – Marincovici Ionel, 

cetățean român, născut în România, jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu, la data de 

08.03.1959, domiciliat în România, jud. Mehedinți, Sat Șimian, Comuna 

Șimian, posesor al C.I. seria MH nr. 345803, emisă de SPCLEP Dr. Turnu 
Severin la data de 01.03.2011, CNP 1590308250540, a depus oferta de 

cumpărare nr. 1 din data de 22.04.2019, respectiv a achiziționat caietul de 

sarcini în sumă 500 lei, respectiv a achitat garanția de participare la licitație în 

sumă de 176 lei, sume virate în contul unic de insolvență al debitorului SC 
Hydro-Engineering SA - RO21 BRDE 110S V346 0081 1100, deschis la BRD 
GSG, conform ordinelor de plată din data de 23.04.2019, pentru următoarele 

bunuri mobile: 

Nr. 
crt. 

Număr 
Inventar 

Denumire Cantitate 
VALOARE 
UNITARĂ 

VALOARE 
TOTALĂ 

VALOARE 
TOTALĂ 
CU TVA 

        EURO  LEI EURO  LEI LEI 

1 

200-
0061:200-

0210 

SCAUNE 
METALICE 
ROSII 70 4,80 24,00 336,00 1.680,00 1999,20 

2 
320-0013 

TABLA DE 
SCRIS 1 16,80 80,00 16,80 80,00 95,20 

TOTAL 352,80 1.760,00 2.094,40 

respectiv la prețul total de 1.760,00 lei exclusiv TVA. Conform Actului de 
adjudecare nr. 481/25.04.2019, SC TMA Guard&Security SRL, cu sediul în 

Sat Șimian, Comuna Șimian, str. 29, nr. 14, jud. Mehedinți, înmatriculată la 

mailto:office@consultant-insolventa.ro
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
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Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 

J25/175/2013, CUI RO 31690687, reprezentată prin director dl. Țuicaru – 
Marincovici I., a adjudecat următoarele bunuri mobile aflate în patrimoniul 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA: 

Nr. 
crt. 

Număr 
Inventar 

Denumire Cantitate 
VALOARE 
UNITARĂ 

VALOARE 
TOTALĂ 

VALOARE 
TOTALĂ 
CU TVA 

        EURO  LEI EURO  LEI LEI 

1 

200-
0061:200-

0210 

SCAUNE 
METALICE 
ROSII 70 4,80 24,00 336,00 1.680,00 1999,20 

2 
320-0013 

TABLA DE 
SCRIS 1 16,80 80,00 16,80 80,00 95,20 

TOTAL 352,80 1.760,00 2.094,40 

Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitorului SC 
Hydro-Engineering SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, nr. RO21 BRDE 
110S V346 0081 1100 deschis la BRD GSG, după cum urmează: 

- suma de 176 lei, conform ordinului de plată din data de 23.04.2019, a achitat 

garanția de participare la licitație în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 
BRDE110S V346 0081 1100; 

- Suma de 1.911,40 lei prin OP nr. 59 / 24.04.2019, a achitat diferența de preț 
conform procesului verbal de licitație din 25.04.2019, în contul deschis la BRD 
GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. (Anexa 13) 

14. Licitația publică organizată în data de 02.05.2019 la 80% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
493 din 02.05.2019. (Anexa 14) 

15. Licitația publică organizată în data de 09.05.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 

pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
527 din 09.05.2019. (Anexa 15) 

mailto:office@consultant-insolventa.ro
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
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16. Licitația publică organizată în data de 16.05.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 

al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
542 din 16.05.2019. (Anexa 16) 

17. Licitația publică organizată în data de 23.05.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 

al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 

localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 

575 din 23.05.2019. (Anexa 17) 

18. Licitația publică organizată în data de 30.05.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 

ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 

localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
600 din 30.05.2019. (Anexa 18) 

19. Licitația publică organizată în data de 06.06.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

mailto:office@consultant-insolventa.ro
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jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
623 din 06.06.2019. (Anexa 19) 

20. Licitația publică organizată în data de 13.06.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
646 din 13.06.2019. (Anexa 20) 

21. Licitația publică organizată în data de 04.07.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița, respectiv a publicat în ziarul 
Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru al 

lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
728 din 04.07.2019. (Anexa 21) 

22. Licitația publică organizată în data de 11.07.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru 

al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
740 din 11.07.2019. (Anexa 22) 

23. Licitația publică organizată în data de 18.07.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 
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publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 

ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 

localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
765 din 18.07.2019. (Anexa 23) 

24. Licitația publică organizată în data de 25.07.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, pe site-urile de 

publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 08.04.2019 precum si la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 

jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din 
localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
779 din 25.07.2019. (Anexa 24) 

25. Licitația publică organizată în data de 01.08.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro;, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, 
www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 27.06.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 
un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 

pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
816/01.08.2019. (Anexa 25) 

26. Licitația publică organizată în data de 05.09.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro;, 
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www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, 
www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 20.08.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 
un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 

pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
874A/05.09.2019. (Anexa 26) 

27. Licitația publică organizată în data de 12.09.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro;, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, 
www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 20.08.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 
un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 

pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
950/12.09.2019. (Anexa 27) 

28. Licitația publică organizată în data de 19.09.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro;, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, 
www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 20.08.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 

care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 990/19.09.2019. 
(Anexa 28) 

29. Licitația publică organizată în data de 26.09.2019 la 80% din prețul 

de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
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Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro;, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 20.08.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 

care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1094/26.09.2019. 
(Anexa 29) 

30. Licitația publică organizată în data de 03.10.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 20.08.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 

care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1153/03.10.2019. 
(Anexa 30) 

31. Licitația publică organizată în data de 17.10.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 20.08.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare. (Anexa 31) 
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32. Licitația publică organizată în data de 24.10.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 

care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1260/17.10.2019. 
(Anexa 32) 

33. Licitația publică organizată în data de 31.10.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 

care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1437/31.10.2019. 
(Anexa 33) 

34. Licitația publică organizată în data de 07.11.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 
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care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1497/07.11.2019. 
(Anexa 34) 

35. Licitația publică organizată în data de 14.11.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 

care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1632/14.11.2019. 
(Anexa 35) 

36. Licitația publică organizată în data de 21.11.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 

care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1702/21.11.2019. 
(Anexa 36) 

37. Licitația publică organizată în data de 28.11.2019 la 80% din prețul 
de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
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cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru 

care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1845/28.11.2019. 
(Anexa 37) 

38. Licitația publică organizată în data de 05.12.2019 la 80% din 

prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 

pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
1893/05.12.2019. (Anexa 38) 

39. Licitația publică organizată în data de 12.12.2019 la 80% din 

prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 

pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 

2085/12.12.2019. (Anexa 39) 

40. Licitația publică organizată în data de 20.12.2019 la 80% din 

prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Publicația de vânzare a fost afișată: 

• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro 
(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
www.lajumatate.ro; 

• la Primăria Reșița; 

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 
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• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept 

pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
2200/20.12.2019. (Anexa 40) 
 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui 
vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 

 (2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de 
natura obiectelor de inventar din averea debitoarei SC Hydro-Engineering 
SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 
publice la acest preț 

Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii 

cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura fizică) a bunurilor mobile rămase 
nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv 

interesul redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale 

a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor 
de natura obiectelor de inventar din averea debitoarei SC Hydro-Engineering 

SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 
publice la acest preț. 

 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 

piață și valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea 

debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, 

prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
 

(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea 
valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii prime, materiale 

consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA.  
 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat 

tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a 

licitațiilor publice pentru bunurile de natura stocurilor de materii prime, 
materiale consumabile aflate în averea debitoarei, lichidatorul judiciar a 

procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de 

licitație publică, conform regulamanentului aprobat.  

 Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
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- Licitația publică organizată în data de 16.09.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 

www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 
www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 10.09.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
970/16.09.2019. (Anexa 41) 

- Licitația publică organizată în data de 23.09.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 10.09.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 

SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
1027/23.09.2019. (Anexa 42) 

- Licitația publică organizată în data de 30.09.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 10.09.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
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SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
1124/30.09.2019. (Anexa 43) 

- Licitația publică organizată în data de 07.10.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 10.09.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 

1198/07.10.2019. (Anexa 44) 

- Licitația publică organizată în data de 14.10.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 10.09.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 

1235/14.10.2019. (Anexa 45) 

- Licitația publică organizată în data de 28.10.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 
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cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
1395/28.10.2019. (Anexa 46) 

- Licitația publică organizată în data de 04.11.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 

1395/28.10.2019. (Anexa 47) 

- Licitația publică organizată în data de 11.11.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 

1517/11.11.2019. (Anexa 48) 

- Licitația publică organizată în data de 18.11.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
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Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 

1644/18.11.2019. (Anexa 49) 

- Licitația publică organizată în data de 25.11.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; 

www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 

1748/25.11.2019. (Anexa 50) 

- Licitația publică organizată în data de 02.12.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; 

www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal 

nr. 1860/02.12.2019. (Anexa 51) 

- Licitația publică organizată în data de 09.12.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; 

www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
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• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal 
nr. 2038/09.12.2019. (Anexa 52) 

- Licitația publică organizată în data de 16.12.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; 
www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal 
nr. 2126/16.12.2019. (Anexa 53) 

- Licitația publică organizată în data de 23.12.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; 
www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 

• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 21.10.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către 
SC Hydro-Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal 
nr. 2259/23.12.2019. (Anexa 54) 

 
 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 

 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui 
vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
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(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de 
natura materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC 

Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
 

Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu 
potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura fizică) a bunurilor mobile 
rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv 

interesul redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale 

a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor 
de natura stocurilor de materii prime, materiale consumabile din averea 

debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, 

prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 

 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării 

expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii 

prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA 

la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice 

la acest preț. 
 

 

(5). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea 

valorificării bunurilor de natura părților sociale deținute de SC Hydro - 
Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL din averea debitoarei SC Hydro-

Engineering SA. 
 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat 

tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a 

licitațiilor publice pentru bunurile de natura părților sociale deținute de SC 
Hydro - Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL aflate în averea debitoarei, 

lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și 
organizarea ședințelor de licitație publică, conform regulamanentului aprobat.  

 Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
 

- Licitația publică organizată în data de 11.04.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.11.2018, la sediul ales al 

lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. 

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.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în 
cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.01.2019 precum si la punctul de 

lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia 
din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 
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prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților 

sociale deținute de către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, 
oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 423 
din 11.04.2019. (Anexa 55) 

- Licitația publică organizată în data de 25.04.2019 la 80% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.11.2018, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. 

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.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în 

cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.01.2019 precum si la punctul de 
lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 

ap. 14, jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia 
din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților 

sociale deținute de către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, 

oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 480 
din 25.04.2019. (Anexa 56) 

- Licitația publică organizată în data de 09.05.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.11.2018, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. 

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.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în 

cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.01.2019 precum si la punctul de 
lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia 

din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților 

sociale deținute de către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, 
oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 528 

din 09.05.2019. (Anexa 57) 

- Licitația publică organizată în data de 23.05.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.11.2018, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. 

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.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în 
cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.01.2019 precum si la punctul de 

lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia 

din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților 
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sociale deținute de către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, 
oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 576 
din 23.05.2019. (Anexa 58) 

- Licitația publică organizată în data de 06.06.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.04.2019, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. 

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.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în cotidianul Evenimentul Zilei din 

data de 28.01.2019 precum si la punctul de lucru al lichidatorului judiciar 
situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. Lichidatorul 
judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător 

care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de către  SC 
Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, drept 

pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 624 din 06.06.2019. (Anexa 59) 

- Licitația publică organizată în data de 02.07.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.04.2019, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. 

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.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în 
cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.01.2019 precum si la punctul de 

lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia 

din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților 

sociale deținute de către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, 
oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 725 

din 02.07.2019. (Anexa 60) 

- Licitația publică organizată în data de 16.07.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.04.2019, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. 

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.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro, în 
cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.01.2019 precum si la punctul de 

lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, jud. Timiş. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia 
din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a 

prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților 

sociale deținute de către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, 
oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 761 

din 16.07.2019. (Anexa 61) 
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- Licitația publică organizată în data de 30.07.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, 
nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 

www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 27.06.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 

un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 796/30.07.2019. 
(Anexa 62) 

- Licitația publică organizată în data de 13.08.2019 la 80% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, 
nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 

www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 27.06.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 

un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 839/13.08.2019. 
(Anexa 63) 

- Licitația publică organizată în data de 27.08.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, 
nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 27.06.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
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Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici 

un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 
vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 857/27.08.2019. 

(Anexa 64) 

- Licitația publică organizată în data de 16.09.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 10.09.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 
vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 969/16.09.2019. 

(Anexa 65) 

- Licitația publică organizată în data de 23.09.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 10.09.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 
vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
1026/23.09.2019. (Anexa 66) 

- Licitația publică organizată în data de 30.09.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
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mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 10.09.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 
vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
1123/30.09.2019. (Anexa 67) 

- Licitația publică organizată în data de 07.10.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 10.09.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 

către  SC Hydro-Engineering SA  la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 
vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
1197/07.10.2019. (Anexa 68) 

- Licitația publică organizată în data de 14.10.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 

www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 10.09.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
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către SC Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, 
drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 1234/14.10.2019. (Anexa 
69) 

- Licitația publică organizată în data de 28.10.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 

www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 21.10.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către SC Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, 

drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 1394/28.10.2019. (Anexa 
70) 

- Licitația publică organizată în data de 11.11.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 

www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 21.10.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către SC Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, 

drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 1516/11.11.2019. (Anexa 
71) 

- Licitația publică organizată în data de 25.11.2019 la 80% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 

www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 
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• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 21.10.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către SC Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, 
drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 1747/25.11.2019. (Anexa 

72) 

- Licitația publică organizată în data de 09.12.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 
afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.lajumatate.ro; 
www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 21.10.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către SC Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 
vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 

2037/09.12.2019. (Anexa 73) 

- Licitația publică organizată în data de 23.12.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Licitaţia a fost făcută publică prin 

afişarea publicaţiei de vânzare:  

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş ; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.lajumatate.ro; 

www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 21.10.2019; 

• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 

• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un 

cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de 
către SC Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre 

vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 
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2258/23.12.2019. (Anexa 74) 
 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 5 de pe ordinea de zi: 

 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui 
vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 

 

(6). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de 

natura părților sociale deținute de SC Hydro - Engineering SA la SC 
Aquaris Crivaia SRL din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la 

prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice 

la acest preț. 
 

Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu 
potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura fizică) a bunurilor mobile 
rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv 

interesul redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale 

a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor 

de natura părților sociale deținute de SC Hydro - Engineering SA la SC Aquaris 

Crivaia SRL din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 70% 

din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 
 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării 

expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura părților sociale deținute de 
SC Hydro - Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL din averea debitoarei SC 

Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea 

de 5 licitații publice la acest preț. 
 
 

În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, 
vă stăm la dispoziţie. 

 

Cu stima, 

Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin practician coordonator ec. Popescu George 
 

și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu 
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