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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 734 Data emiterii: 08.07.2019 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, contencios 

administrativ şi fiscal; Judecător sindic: Claudia Roiescu. 

2. Arhiva instanţei: Reșița, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin; programul arhivei: Luni – Vineri; orele 8.30 – 12.30. 

3. Debitor: SC Hydro-Engineering SA, cod de identificare fiscală 18045420, cu sediul social în Reşiţa, str. Calea 

Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/915/2005. 

4. Lichidator judiciar: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență 

SPRL, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 

Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro, 

nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L., 

situat în Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CUI 19918744, Număr de înscriere în tabloul practicienilor 

în insolvență: 1B2212, email: insolventa@petrisordaogaru.ro, Tel/fax 0256/433443, mobil 0722.588.636. 

5. Subscrisa: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență SPRL, 

reprezentant prin ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L., în calitate de lichidator judiciar al 

debitorului SC Hydro-Engineering SA, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, comunică: Raportul de 

activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data 

de 12.07.2019, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-

Engineering SA din data de 12.07.2019 

Număr dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Claudia Roiescu 

Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L.. 

Debitor: SC Hydro-Engineering SA. 

A. Ordinea de zi a adunării creditorilor de la ora 10.00 este următoarea: 

(1). Avansarea sumei de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune în dosarul nr. 1331/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-

Severin, având ca obiect suspendarea executării actului administrativ – fiscal Decizie de impunere anuală nr. 

27414/28.03.2019 emis de către Direcția de impozite și taxe locale Reșița în sarcina SC Hydro – Engineering SA, 

acțiune formulată de către SC HYDRO – ENGINEERING SA – societate în faliment, prin lichidator judiciar. 

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

(1). Avansarea sumei de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune stabilită de instanță în dosarul nr. 1331/115/2019, aflat pe rolul 

Tribunalului Caraș-Severin, având ca obiect suspendarea executării actului administrativ – fiscal Decizie de impunere 

anuală nr. 27414/28.03.2019 emis de către Direcția de impozite și taxe locale Reșița în sarcina SC Hydro – Engineering 

SA, acțiune formulată de către SC HYDRO – ENGINEERING SA – societate în faliment, prin lichidator judiciar 

La data de 20.12.2018, Consiulul Local al Municipiului Resita a adoptat „HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL 

MUN. RESITA NR. 505 DIN 20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca 

urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul Resita, Calea Caransebesului 16 A”. 

Ulterior, prin intermediul Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 emisă de către Direcția de impozite și taxe 

locale Reșița s-a stabilit,  în mod eronat,  în sarcina subscrisei suma de 501.685,00 lei cu titlu de impozit aferent 

imobilului situat în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin.  

Astfel, în baza „Hotărârii Consiliului local al Mun. Resita nr. 505 din 20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 

2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul 

Resita, Calea Caransebesului 16”, Direcţia de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Mun. Reşiţa a procedat la 

calcularea cuantumului impozitului aferente imobilului situat în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. 

Caraș-Severin la un procent de 4 % (1% impozit aferent imobilului ante-menționat + 3% majorări ”cu 300% a 

impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul Resita, Calea 

Caransebesului 16 A”), deşi art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 440 din 20.12.2018 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 prevede că, cota procentuală de impozitare pentru anul 2019 la 

1% din valoarea impozabilă pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.  

Mai exact, Decizia de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 a fost emisă în baza Hotărârii Consiliului local al Mun. 

Resita nr. 505 din 20.12.2018.  

SC HYDRO-ENGINEERING SA - în faliment , in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Calea 

Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, cod unic de identificare fiscală 18045420, înregistrată în Registrul 

Comerţului sub nr. J11/915/2005, prin lichidator judiciar a formulat cerere de suspendare a executării actului 

adminstrativ-fiscal Decizie de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 emis de către Direcția de impozite și taxe locale 

Reșița în sarcina SC Hydro – Engineering SA, formându-se dosarul nr. 1331/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-

Severin. 

Prezentei cauze i-a fost stabilit ca și termen de judecată data de 16.07.2019, cu mențiunea de a achita taxă judiciară de 

timbru în cuantum de 20 lei, sub sancțiunea anulării cererii ca netimbrată și o cauțiune în cuantum de 9.516,85 lei. 

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

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor avansarea sumei de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune stabilită de instanță în 

dosarul nr. 1331/115/2019, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin 
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B. Ordinea de zi a adunării creditorilor de la ora 10.30 este următoarea: 

(1). Avansarea sumei de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune în dosarul nr. 1332/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-

Severin, având ca obiect suspendarea executării actului administrativ – fiscal Hotărârea Consiliului local al Mun. 

Resita nr. 505 din 20.12.2018, acțiune formulată de către SC HYDRO – ENGINEERING SA – societate în faliment, 

prin lichidator judiciar 

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

La data de 20.12.2018, Consiulul Local al Municipiului Resita a adoptat „HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL 

MUN. RESITA NR. 505 DIN 20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca 

urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul Resita, Calea Caransebesului 16 A”. 

Ulterior, prin intermediul Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 emisă de către Direcția de impozite și taxe 

locale Reșița s-a stabilit,  în mod eronat,  în sarcina subscrisei suma de 501.685,00 lei cu titlu de impozit aferent 

imobilului situat în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin.  

Astfel, în baza „Hotărârii Consiliului local al Mun. Resita nr. 505 din 20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 

2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul 

Resita, Calea Caransebesului 16”, Direcţia de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Mun. Reşiţa a procedat la 

calcularea cuantumului impozitului aferente imobilului situat în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. 

Caraș-Severin la un procent de 4 % (1% impozit aferent imobilului ante-menționat + 3% majorări ”cu 300% a 

impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul Resita, Calea 

Caransebesului 16 A”), deşi art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 440 din 20.12.2018 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 prevede că, cota procentuală de impozitare pentru anul 2019 la 

1% din valoarea impozabilă pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.  

Menţionăm faptul că HCL nr. 505 din 20.12.2018, nu a fost comunicată subscrisei HYDRO-ENGINEERING S.A., la 

sediul social al acesteia din Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, sau către lichidatorul 

judiciar format din consorţiul: 

-CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 

Timiș 

-Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, 

deşi art. 6 din HCL nr. 505/20.12.2018, prevede comunicarea hotărârii consiliului local în discuţie persoanei juridice 

„nominalizate la art. 2” şi anume SC HYDRO-ENGINEERING SA. 

Menţionăm faptul că în data de 28.03.2019, în termen legal, subscrisa a formulat în temeiul art. 7  şi urm. din Legea nr. 

554/2004, plângere prealabilă împotriva actului administrativ HCL emis de Mun. Resita nr. 505 din 20.12.2018 privind 

majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, iar ulterior acţiune în contencios administrativ, prin 

intermediul cărora am solicitat admiterea acţiunii formulate de subscrisa şi pe cale de consecinţă anularea  Hotărârii 

Consiliului local al Mun. Resita nr. 505 din 20.12.2018 privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a 

impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii nesatisfacatoare pentru cladirea situata in Municipiul Resita, Calea 

Caransebesului 16 A, emisă de către Consiliul Local al Municipiului Reşiţa și pe cale de consecință, obligarea pârâtei 

la recalcularea impozitului pe clădiri aferent anului 2019 pentru imobilul situat în  strada Caransebeșului nr. 16A, 

Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin, raportat la disp art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 440 

din 20.12.2018. 

Prezentei cauze i-a fost stabilit ca și termen de judecată data de 16.07.2019, cu mențiunea de a achita taxă judiciară de 

timbru în cuantum de 20 lei, sub sancțiunea anulării cererii ca netimbrată și o cauțiune în cuantum de 9.516,85 lei. 

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

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor avansarea sumei de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune stabilită de instanță în 

dosarul nr. 1332/115/2019, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării creditorilor SC HYDRO-ENGINEERING SA în vederea 

avansării sumei totale de 19.033,70 lei cu titlu de cauțiune în data de 12.07.2019 la ore distincte motivat de faptul că a 

fost citat în zile diferiteÎn situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la 

dispoziţie. 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 

 

 

 


