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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 485 Data emiterii: 25.04.2019 
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 Petrișor – 
Liviu, 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 Petrișor – Liviu, în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului SC Hydro-Engineering SA, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, comunică: Raport 
de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 10.05.2019, în atenția 
judecătorului-sindic și a creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA, astfel întocmit, în anexă, în număr de 10 
(zece) file. 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 10.05.2019, în 

atenția judecătorului-sindic și a creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA 

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. 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1).Prezentarea situației actuale a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 5911/115/2013/a11, precum și a dispozițiilor 
Sentinței penale nr. 106/08.03.2017 pronunțată de Tribunalul Arad, menținută de Curtea de Apel Timișoara prin Decizia 
penală nr. 995/A/20.09.2017. 
(2).Prezentarea demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar în vederea ridicării sechestrului asigurator aplicat asupra 
mijloacelor fixe și bunurilor imobile aflate în averea debitorului SC Hydro-Engineering SA. 
(3).Prezentarea situației privind taxele și impozitele locale datorate de SC Hydro-Engineering SA. 
(4).Numirea şi stabilirea remuneraţiei avocatului Duțulescu L., desemnat de către lichidatorul judiciar, ca urmare a 
selecției de oferte. 
(5).Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, 
produselor în curs de execuție, imobilizărilor corporale în curs aflate în proprietatea SC Hydro-Engineering SA nr. AR 
7758/10.04.2019. 
(6).Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor de 
natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor în curs de execuție, imobilizărilor corporale în 
curs aflate în proprietatea SC Hydro-Engineering - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1).Prezentarea situației actuale a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 5911/115/2013/a11, precum și a dispozițiilor 
Sentinței penale nr. 106/08.03.2017 pronunțată de Tribunalul Arad, menținută de Curtea de Apel Timișoara prin Decizia 
penală nr. 995/A/20.09.2017. 
Împotriva Tabelului suplimentar de creanțe întocmit împotriva debitorului Hydro-Engineering SA, a formulat 
contestație creditorul SC UCM Reșița SA, formându-se dosarul asociat nr. 5911/115/2013/a11. 
La termenul de judecată din data de 12.07.2018, prin Sentința civilă nr. 220/12.07.2018,  a fost admisă în parte 
contestaţia formulată de creditorul contestator UCM Reşiţa SA, în insolvenţă, împotriva Tabelului suplimentar de 
creanţe al debitorului S.C. Hydro-Engineering SA Reşiţa, respectiv este dispusă înscrierea creditorului UCM Reşiţa SA, 
în insolvenţă în tabelul de creanţe al debitorului cu suma de 1.180 lei și este respinsă cererea de înscriere a creditorului 
UCM Reşiţa SA, în insolvenţă în tabelul de creanţe al debitorului cu suma de 29.842.419,03 lei.  
Creditorul SC U.C.M. Reșița SA a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 220/12.07.2018. Primul termen de 
judecată fiind stabilit în data de 08.10.2018. 
La termenul de judecată din data de 08.10.2018, cauza s-a amânat pentru următorul termen de judecată stabilit în data 
de 05.11.2018, în vederea comunicării întâmpinării depuse de către subscrisa în calitate de reclamant către apelantul SC 
UCM Reșița SA. La termenul din 05.11.2018 cauza a fost amânată pentru data de 10.12.2018, iar apoi până la data de 
28.01.2019, termen până la care toate părțile implicate să facă toate demersurile pentru predarea celor 85 de modele 
industriale şi documentaţiei aferente acestora, modele aflate sub sechestru DIICOT Caraș Severin în sediul din str. 
Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, în vederea preluării de urgență a acestora, sub sancțiunea amenzii. 
  La termenul din 28.01.2019 cauza a fost amânată pentru data de 11.03.2019, dată până la care SC Hydro-Engineering 
SA va proceda la obţinerea unui răspuns din partea Arhivelor Naționale ale României Serviciul Județean Caraș Severin, 
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cu privire la documentele care pot fi predate, având în vedere că unele dintre ele pot face parte din Fondul Naţional 
Arhivistic. 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului SC Hydro-Engineering SA, reprezentată convențional de către Cabinet de avocat Duțulescu L., a 
formulat Somația înregistrată sub nr. 1532 din 15.11.2018, prin intermediul căreia a solicitat SC U.C.M. Reșița SA – în 
insolvență să se prezinte la sediul SC Hydro-Engineering SA din Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-
Severin, în data de 27.11.2018 la ora 11,00 în vederea preluării bunurilor în valoare de 29.842.419,03 lei, constând din 
documentație tehnică privind cele 85 modele industriale și documentația aferentă acestora reprezentând tehnologii, 
documente, schițe și manuale/desene industriale, librăria de modele patente, documente de execuție, arhiva de modele, 
obligație instituită în sarcina subscrisei prin intermediul Sentinței penale nr. 106 din 08.03.2017, pronunțată de 
Tribunalul Arad în dosarul nr. 154/115/2015, în șnur cu Decizia penală nr. 995/A/20.09.2017 a Curții de Apel 
Timișoara. 
Lichidatorul judiciar a procedat la recomunicarea catre U.C.M. Reșița SA – în insolventa prin administrator judiciar, a 
adresei cu numarul de înregistrare NOT/40/EX/2018 din 15.11.2018 prin care s-a procedat la somarea U.C.M. Reșița 
SA la preluarea bunurilor în discuție pentru data de 27.11.2018 ora 11.00 la sediul Hydro-Engineering SA. 
În data de 22 noiembrie 2018 lichidatorul judiciar al SC Hydro-Engineering SA a primit prin fax din partea SC U.C.M. 
Reșița SA adresa nr. 434/DF 0041/21.11.2018, prin intermediul căreia a fost informat cu privire la următoarele aspecte: 
- SC U.C.M. Reșița SA  nu va putea da curs solicitării debitoarei falite adresate în data de 15.11.2018, referitoare la 
participarea în data de 27.11.2018 la operațiunea de predare – primire a celor 85 de modele industriale şi documentaţiei 
aferente acestora, motivat de faptul că termenul este prea scurt și ar fi imposibilă realizarea unei corespunzătoare pentru 
preluarea volumului foarte mare de documente; 
- Necesitatea stabilirii unei noi comisii întrucât potrivit Împuternicirii nr. 376/DF 0041/27.09.2017 privind Comisia 
numită în a prelua bunurile în discuție nu mai fac parte unele personae, ne mai fiind angajate; 
- Întocmirea și transmiterea unei notificări reprezentanților DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin pentru a desigila 
încăperea denumită Arhivă. 
Reprezentanții lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentată conventional de către Cabinet de avocat 
Duțulescu L. împreună cu BEJ Brad T. Gh. prin executor Brad Gh. s-a deplasat în data de 27.11.2018, orele 11,00 în 
loc. Reșița, str. Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. Caraș-Severin unde a fost prezent doar administratorul special al SC 
Hydro-Engineering SA – dna Pop S.. La fața locului, comisia astfel întrunită împreună cu reprezentantul firmei de 
arhivare - Sicar Archiserv – prin dl Simionescu R., a constatat faptul că SC UCM Reșița SA nu s-a prezentat la locul 
indicat în vederea preluării documentației, conform dispozițiilor instanței, desi au fost notificați. A fost încheiat 
procesul-verbal nr. NOT/40/EX/2018 din data de 27.11.2018.  
În data de 04.12.2018 subscrisa am primit prin fax adresa nr. 449/DF 0041/03.12.2018 prin care SC UCM Reșița SA 
ne-a solicitat să îi comunicăm dacă în data de 05.12.2018 este posibil a se realiza întâlnirea în vederea predării/primirii 
documentelor în discuție, alături de reprezentanții DIICOT Serviciul Teritorial CS, la sediul SC Hydro-Engineering SA 
din Reșița, Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. Caraș-Severin.  
Reprezentanții lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL au solicitat reprezentantului Sicar Archiserv SRL – 
colaborator al SC Hydro-Engineering SA – în faliment, angajat ca urmare a hotărîrii Adunării Generale a Creditorilor 
din 19.09.2018 pentru inventarierea, prelucrarea, selecția și arhivarea fondului arhivistic al debitoarei Hydro-
Engineering SA -, un punct de vedere în legătură cu următoarele aspect: 
- Posibilitatea deplasării echipei SC Sicar Archiserv SRL la sediul SC Hydro-Engineering SA situate în Calea 
Caransebeșului, Reșița, jud. Caraș-Severin, în data de 5 decembrie 2018 în vederea predării de către debitoarea Hydro-
Engineering SA către UCM Reșița SA a celor 85 modele industrial și documentația aferentă acestora, 
- Modul de desfășurare a operațiunilor de predare – primire raportat la legislația în vigoare, la sechestrul penal aplicat 
de către DIICOT în data de 05.02.2015 precum și la dispozițiile SRI cu privier la regimul documentelor secret de 
serviciu. 
SC Sicar Archiserv SRL prin representant Simionescu R. a comunicat lichidatorului judiciar al SC Hydro-Engineering 
SA – în faliment faptul că, din motive profesionale, personale și logistice, este în imposibilitatea de a organiza o echipă 
și logistica necesară în vederea deplasării la sediul Hydro-Engineering SA din Reșița, respectiv a realizării operațiunilor 
ce se impun cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 cu modificările și completările ulterioare, 
a prevederilor legale stipulate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat și de Serviciul Român de 
Informații. Mai mult decât atât, predarea-primirea se poate realiza doar în baza unui inventar ce necesită a fi realizat la 
fața locului, având în vedere faptul că nu există forme de evidență asupra arhivei din incinta SC Hydro-Engineering SA. 
De asemenea, având în vedere cantitatea documentelor ce depășește 1800 metri liniari, operațiunea în sine va fi de 
durată, fiind necesare mai multe săptămâni pentru a putea fi realizată. 
De asemenea Sicar Archiserv SRL prin reprezentant Simionescu R. a comunicat faptul că după finalizarea inventarului 
și realizarea procesului de predare-primire, în vederea mutării arhivei, UCM Reșița SA este obligată să realizeze 
transferul doar prin intermediul Poștei Speciale, sub supravegherea Serviciului Român de Informații. 
Astfel, Consultant Insolventa SPRL a transmis către UCM Reșița faptul că SC Sicar Archiserv SRL nu poate participa 
în data de 05.12.2018 la operațiunea de predare-primire a celor 85 modele menționate anterior, urmând să se stabilească 
o data ulterioară de comun accord cu toate părțile implicate.  
În data de 06.12.2018 SC UCM Reșița SA – în insolvență a transmis prin fax adresa nr. 462/DF 0041/06.12.2018 către 
SC Sicar Archiserv SRL și spre știința Consultant Insolvență SPRL și CII Dăogaru P. L. prin intermediul căreia a 
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solicitat să i se comunice în timp util data și ora la care urmează să reprogramăm întâlnirea în vederea efectuării 
operațiunilor de predare-primire a celor 85 de modele industriale şi documentaţiei aferente acestora. 
În data de 12.12.2018 SC UCM Reșița SA a informat lichidatorul judiciar al Hydro-Engineering SA prin adresa nr. 
473/DF 0041/11.12.2018 de faptul că, pe durata sărbătorilor de iarnă (22.12.2018 – 08.01.2019) societatea își întrerupe 
activitatea, astfel că programarea întâlnirii este necesar a se face ulterior date de 08.01.2019 dar până la următorul 
termen de judecată stabilit în data de 28.01.2019. 
Prin intermediul Încheierii civile din 10.12.2018 pronunțată de către CA Timișoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a11, s-
a admis cererea formulată de către reprezentantul convențional al lichidatorului judiciar, av. Duțulescu L., stabilindu-se 
ca în data de 09.01.2019 ora 10:00, părțile să se prezinte la sediul debitoarei HYE SA în vederea efectuării operațiunilor 
de predare-primire a celor 85 de modele industriale şi documentaţiei aferente acestora, sub sancțiunea amenzii. Totodată 
s-a pus în vedere părților să desemneze comisii de predare / primire.  
Având în vedere dispozițiile stabilite prin intermediul Încheierii civile din 10.12.2018 pronunțată de către CA Timișoara 
în dosarul nr. 5911/115/2013/a11, SC UCM Reșița SA a transmis lichidatorului judiciar al HYE SA, prin adresa nr. 
480/DF 0041/17.12.2018 faptul că în data de 09.01.2019 ora 10:00 comisia UCM Reșița SA se va prezenta la sediul SC 
Hydro-Engineering SA. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea unei cereri către DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin prin 
intermediul căreia a solicitat ca în data de 09.01.2019, ora 10:00, să fie prezenți la sediul SC Hydro-Engineering SA 
situat în Reșița, Calea Caransebeșului nr. 16A, jud. Caraș-Severin în vederea supravegherii operațiunilor de predare-
primire a documentației tehnice privind cele 85 modele industriale și a documentației aferente acestora, obligație 
stabilită prin intermediul Sentinței penale nr. 106/08.03.2017, pronunțată de către Tribunalul Arad în dosarul nr. 
1541/115/2015 în șnur cu Decizia penală nr. 995/A/20.09.2017, pronunțată de către Curtea de Apel Timișoara în 
dosarul nr. 1541/115/2015. 
Lichidatorul judiciar al SC Hydro-Engineering SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin decizia din data de 
08.01.2019 a desemnat comisia de inventariere pentru participarea la operațiunile de predare – primire a celor 85 de 
modele anterior menționate ce vor avea loc în data de 09.01.2019. 
În data de 09.01.2019 părțile Hydro-Engineering SA – în faliment, prin lichidator judiciar și comisia Hydro-
Engineering SA compusă din Popescu G. – asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, Dăogaru P. – asociat 
coordonator al CII Dăogaru P. L., Simionescu R. – reprezentant al societății prestatoare de servicii de arhivare și 
depozitare, Pop S. D. – custode, în calitate de administrator special al SC Hydro-Engineering SA și UCMR SA – în 
insolvență, prin administrator special Ursoniu și comisia constituită în vederea preluării a 85 modele industriale și 
documentația aferentă acestora, compusă din Ursoniu C. – în calitate de director general și administrator special al 
UCM Reșița SA, Strain Gh., Uturas K., Lala P., Giuroiu C., Pop M., Bobar D., Bobar M. și Pepa D., au procedat la 
demararea procedurilor de predare a celor 85 modele industriale, fiind astfel întocmit Procesul-verbal din data de 
09.01.2019.  
Menționăm faptul că s-a procedat la desigilarea încăperilor denumite Arhivă și Camera situată la etajul I lângă sala de 
curs mică, în prezența reprezentanților DIICOT – Serviciul Teritorial Caraș-Severin, conform Proces verbal de 
desigilare din 09.01.2019 anexat. 
SC Sicar Archiserv SRL prin Simionescu R. a solicitat prin adresa nr. 2019.02.27/01 din 27.02.2019 Serviciului 
Județean al Arhivelor Naționale Caraș-Severin să comunice în cel mai scurt timp posibil dacă există vreun impediment 
legal, în conformitate cu Legea nr. 16/1996, pentru realizarea operațiunii de predare a documentelor inventariate prin 
Procesul-verbal nr. 81 din data de 23.01.2019, aflate în arhiva SC Hydro-Engineering SA. 
Ulterior, lichidatorul judiciar a revenit și a solicitat din nou Arhivelelor Naționale ale României – Serviciul Județean 
Caraș Severin să comunice dacă printre documentele stipulate în cadrul „Inventar Arhivă Tehnică Hydro – Engineering 
SA aparţinând UCM Reşiţa SA” cu numărul de înregistrare 81/23.01.2019, întocmit de către Sicar Archivserv SRL, 
există documente pe care subscrisa are obligația legală de a le preda către Arhivele Naționale ale României, în baza art. 
18 alin. (1) din Legea nr. 16/1996, raportat la faptul că SC Hydro-Engineering SA se află în procedura de faliment. 
La termenul din 11.03.2019 instanța a dispus amânarea cauzei pentru data de 08.04.2019, a admis cererea formulată de 
lichidatorul judiciar prin avocat și a dispus emiterea unei adrese către Arhivele Naționale ale României – Serviciul 
Județean Caraș-Severin, cu mențiunea de a specifica, dacă există documente dintre cele inventariate prin Procesul 
verbal 81 din data de 23.01.2019, documente care se află în arhiva SC Hydro-Engineering SA, prin care aceasta are 
obligația de a le preda către Arhivele Naționale ale României și să răspundă afirmativ sau negativ dacă potrivit art. 18 
din Legea 16/1996 și prevederilor Legii nr. 16/1996, a normelor metodologice aferente, intimata  Hydro-Engineering 
SA are obligația de a preda instituției vreunul din documentele existente în arhiva acesteia și cu precizarea de a 
comunica acest răspuns instanței cu 5 zile înainte de termenul de judecată acordat în cauză. 
Urmare primirii cererii lichidatorului judiciar, Arhivele Naționale ale României – Serviciul Județean Caraș-Severin a 
comunicat prin notificarea nr. SJANCS-343-R din 15.03.2019, următoarele: 
„Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată în anul 2014, în art. 4 prevede că ”Persoanele fizice și persoanele 
juridice creatoare și deținătoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României, denumite în 
continuare creatori și deținători de documente, răspund de evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea 
documentelor în condițiile prezentei legi”. 
În ceea ce privește materialel arhivistice luate în evidență în cadrul documentului intitulat ”Inventar Arhivă Tehnică 
Hydro-Engineering SA aparținând UCM Reșița SA” cu numărul de înregistrate 81/23.01.2019, întocmit de către SC 
Sicar Archiserv SRL Ploiești, la care faceți referire, menționăm că în acesta nu se realizează o diferențiere între 
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materialele documentare care for fi predate SC UCM Reșița în conformitate cu Sentința penală nr. 106/08.03.2017 
pronunțată de către Tribunalul Arad în dosarul nr. 154/115/2015, în șnur cu Decizia penală nr. 995/A/20.09.2017 a 
Curții de Apel Timișoara și cele care vor fi predate SC UCM Reșița în baza unei hotărâri a Adunării Generale a 
Creditorilor, menținută de către judecător prin intermediul Sentinței civile nr. 90/2018 pronunțată de către Tribunalul 
Caraș-Seveirn în dosarul nr. 5911/115/2013/a12, în șnur cu Decizia civilă nr. 786/2018, pronunțată de către Curtea de 
Apel Timișoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a12. De asemenea, menționăm că în întocmirea documentului intitulat 
”Inventar Arhivă Tehnică Hydro-Engineering SA aparținând UCM Reșița SA” nu s-a precizat dacă în acesta sunt 
cuprinse documente cu valoare istorică sau documente cu termene de păstrare limitată în timp. Ținând cont de cele 
arătate mai sus, precum și de principiul păstrării unității fondului arhivistic, vă aducem la cunoștință că este necesar să 
puneți în aplicare Sentința penală nr. 106/08.03.2017 pronunțată de către Tribunalul Arad în dosarul nr. 154/115/2015, 
în șnur cu Decizia penală nr. 995/A/20.09.2017 a Curții de Apel Timișoara, cât și hotărârea a Adunării Generale a 
Creditorilor, menținută de către judecător prin intermediul Sentinței civile nr. 90/2018 pronunțată de către Tribunalul 
Caraș-Seveirn în dosarul nr. 5911/115/2013/a12, în șnur cu Decizia civilă nr. 786/2018, pronunțată de către Curtea de 
Apel Timișoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a12.”  
Lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea răspunsului primit de la Arhivelele Naționale ale României – Serviciul 
Județean Caraș Severin către Sicar Archivserv SRL în vederea obținerii informației solicitate, respectiv dacă în urma 
studierii documentelor inventariate acestea reprezintă înscrisuri cu caracter istoric. 
Prin adresa nr. 81/15.03.2019 Sicar Archivserv SRL a făcut precizarea că „în urma studierii documentelor inventariate 
acestea nu reprezintă documente cu caracter istoric din punctul nostru de vedere. Documentele în cauza reprezintă 
planșe tehnice a diferite proiecte din țară și străinătate, dar care nu au caracter istoric, mai mult unele dintre acestea 
existând și în mai multe exemplare, la ordonatorii proiectelor respective.”  
Lichidatorul judiciar a comunicat cererea nr. 353/21.03.2019 către Arhivele Naționale ale României – Serviciul 
Județean Caraș-Severin, prin intermediul căreia a revenit la solicitarea, de a fi comunicată, în termenul rezonabil de 5 
zile de la primirea prezentei, dacă printre documentele stipulate în cadrul „Inventar Arhivă Tehnică Hydro – 
Engineering SA aparţinând UCM Reşiţa” cu numărul de înregistrare 81/23.01.2019, întocmit de către Sicar Archivserv 
SRL există documente pe care subscrisa are obligația legală de a le preda către Arhivele Naționale ale României, în 
baza art. 18 alin. (1) din Legea nr. 16/1996, raportat la faptul că SC Hydro-Engineering SA se află în procedura de 
faliment. 
Ca urmarea primirii cererii nr. 353/21.03.2019 comunicată de către lichidatorul judiciar, Arhivele Naționale prin 
Seriviciul Județean Caraș-Severin a comunicat prin adresa nr. SJANCS-437-R din 05.04.2019 următoarele:  
„1. În ceea ce privește apartenența la Fondul Arhivistic Național a documentelor din casrul documentului intitulat 
”Inventar Arhivă Tehnică Hydro-Engineering SA aparținând UCM Reșița SA”  cu numărul de înregistrare 
81/23.01.2019, întocmit de către S.C. Sicar ArchiserV S.R.L. Ploiești încadrarea lor în această categorie se realizează în 
baza Indicatorului arhivistic întocmit de către ministerul de resosrt, pentru documentele create înainte de apariția Legii 
nr. 16/1996 și în baza Nomenclatorului arhivistic, pentru materialele arhivistice create după intrarea în vigoare a Legii 
nr. 16/1996; 
2. Referitor la existența printre documentele luate în evidență în cadrul documentelui intitulat ”Inventar Arhivă Tehnică 
Hydro-Engineering SA aparținând UCM Reșița SA” cu numărul de înregistrare 81/23.01.2019, întocmit de către S.C. 
Sicar Archiserv S.R.L. PLOIEȘTI”, pe care aveți obligația să le predați SC UCM Reșița în conformitate cu hotărârea 
Adunării Generale aCreditorilor, menținută de către judecător prin intermediul Sentinței civile nr. 90/2018, pronunțată 
de către Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 5911/115/2013/a12, în șnur cu Decizia civilă nr. 786/2018, pronunțată 
de către Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a12, așa cum v-am precizat și în adresanoastră nr. 
SJANCS-343-R/15.03.2019, menționăm că în documentul ”Inventar Arhivă Tehnică Hydro-Engineering SA aparținând 
UCM Reșița”  cu numărul de înregistrare 81/23.01.2019, întocmit de către S.C. Sicar Archiserv S.R.L. Ploiești nu se 
face o diferențiere între documentele cu valoare istorică și cele cu termene de păstrare limitată în timp.”   
Astfel, conform Procesului-verbal din data de 02.04.2019 încheiat între Hydro-Engineering SA, prin lichidator judiciar, 
consorțiul format din societățile profesionale Consultant Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator Popescu 
G. și CII Dăogaru P. L. reprezentat prin av. Dăogaru P. L. și comisia Hydro-Engineering SA constituită din Popescu G., 
Dăogaru P. L. și Pop S. D. și UCMR SA – în insolvență prin administrator special Ursoniu C. și comisia UCMR SA 
constituită în vederea preluării celor 85 modele industriale și documentația aferentă acestora (compusă din Ursoniu C., 
Strain Gh., Uturas K., Lala P., Giuroiu C., Pop M., Bobar D., Bobar M. și Pepa D.), au procedat în data de 02.04.2019, 
la continuarea predării documentației astfel: din documentația existentă la parter în încăperea denumită „Arhivă”, 
arhivată în dulapuri metalice, au fost predate un număr de 20 bucăți dulapuri metalice conținând desene de execuție în 
forma și cantitatea existentă în aceste dulapuri, documentație constituită anterior anului 2005 (anul constituirii Hydro-
Engineering SA) în completarea documentației cuprinse în Sentința penală nr. 106 din 08.03.2017, în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Generale a Creditorilor Hydro-Engineering SA din data de 29.05.2018, hotărâre rămasă definitivă 
ca urmare a respingerii contestațiilor formulate în dosarele nr. 5911/115/2013/a12 și nr. 5911/115/2013/a13.  
De asemenea, conform Procesului-verbal din data de 03.04.2019 încheiat între Hydro-Engineering SA, prin lichidator 
judiciar, consorțiul format din societățile profesionale Consultant Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator 
Popescu G. și CII Dăogaru P. L. reprezentat prin av. Dăogaru P. L. și comisia Hydro-Engineering SA constituită din 
Popescu G., Dăogaru P. L. și Pop S. D. și UCMR SA – în insolvență prin administrator special Ursoniu C. și comisia 
UCMR SA constituită în vederea preluării celor 85 modele industriale și documentația aferentă acestora (compusă din 
Ursoniu C., Strain Gh., Uturas K., Lala P., Giuroiu C., Pop M., Bobar D., Bobar M. și Pepa D.), au procedat în data de 
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02.04.2019, la continuarea predării documentației astfel: din documentația existentă la parter în încăperea denumită 
„Arhivă”, arhivată în dulapuri metalice, au fost predate un număr de 28 bucăți dulapuri metalice conținând desene de 
execuție în forma și cantitatea existentă în aceste dulapuri, documentație constituită anterior anului 2005 (anul 
constituirii Hydro-Engineering SA) în completarea documentației cuprinse în Sentința penală nr. 106 din 08.03.2017, în 
conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Creditorilor Hydro-Engineering SA din data de 29.05.2018, hotărâre 
rămasă definitivă ca urmare a respingerii contestațiilor formulate în dosarele nr. 5911/115/2013/a12 și nr. 
5911/115/2013/a13.  
Astfel, conform Procesului verbal încheiat în data de 03.04.2019, prin efectuatea celor trei predări, conform proceselor-
verbale din data de 09.01.2019, 02.04.2019 și 03.04.2019, UCMR SA consideră îndeplinite în totalitate obligațiile 
stabilite în sarcina Hydro-Engineering SA prin Sentința penală nr. 106 din 08.03.2017 pronunțată de Tribunalul Arad, în 
ceea ce privește predarea celor 85 de modele și a documentației aferentă constituită anterior anului 2005.  
U.C.M. Reșița SA a depus la dosarul nr. 5911/115/2013/a11 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara Cererea de 
renunțare la judecată nr. 145/DF 0041/04.04.2019, ca urmare a predării-primirii în prezența reprezentațiilor UCM 
Reșița SA, ai Hydro-Engineering SA și ai Sicar Archiserv SRL a celor 85 modele industriale și a documentației aferente 
acestora create anterior înființării Hydro-Engineering SA și indisponibilizate sub sechestru, la etajul IV, în încăperea 
denumită Arhivă, a documentației parțiale aferentă modelelor situate în Camera situată la etalul I lângă sala de curs, 
precum și a documentației situate în Arhiva existentă la parter, mai puțin documentele concepute ulterior anului 2005 
(anul constituirii HYE).  
Astfel, la termenul de judecată din data de 08.04.2019, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în 
data de 06.05.2019, pentru când se citează părțile, cu mențiunea de depunere a originalului cererii de renunțare la 
judecată de către apelanta UCM Reșița SA. 
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).Prezentarea demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar în vederea ridicării sechestrului asigurator aplicat asupra 
mijloacelor fixe și bunurilor imobile aflate în averea debitorului SC Hydro-Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convențional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, prin avocat Duţulescu L., în 
calitate de petentă, în temeiul art. 957 alin. (1) din NCPC corob. cu art. 2.428 art. (1) şi (2) din NCC, a formulat cerere 
de ridicare a sechestrului asigurător instituit în cursul urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT – 
Biroul Teritorial Caraş – Severin, în dosar penal nr. 7-D/P/2014, împotriva SC Hydro-Engineering SA - în faliment, 
prin intermediul Ordonanței de aplicare sechestru din data de 05.02.2015, asupra următoarelor bunuri imobile aflate în 
averea subscrisei: 
•  imobil denumit Institut de Proiectare compusă din clădirea pentru proiectare, birouri, sale de conferinţe, înscrisă în 
CF nr. 30703, nr. top (G100/a/2-G100/a/3)/l; 
• teren aferent acestei clădiri în suprafaţă de 3.311 mp înscris în CF nr. 30703, nr. top (G100/a/2-G100/a/3)/l, nr 
cadastru 5330; 
• imobil denumit Atelier mecanic, atelier sudură, atelier electric înscris în CF nr. 30699, nr. top (G100/a/2-G 100/a/3)/3; 
• teren aferent imobilului în suprafaţă totală de 6.158 mp înscris în CF nr. 30699, nr. top (G100/a/2-G100/a/3)/3, nr. 
cadastru 5332; 
• mijloace de transport a căror valoare reziduală din contabilitate este de 1.393,87 lei, respectiv un nr. de 10 autoturisme 
şi o remorcă tip platformă, 
• mijloace fixe a căror valoare reziduală din contabilitate este de 106.328,85 lei. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1630/290/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Reşiţa. La primul termen de judecată 
stabilit în data de 23.05.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.09.2018, în 
vederea administrării probatoriului. 
La termenul de judecată din data de 19.09.2018, se amână pronunțarea cu privire la excepția necompetenței materiale a 
Judecătorie Reșița pentru data de 04.10.2018. La termenul de judecată din data de 04.10.2018, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată stabilit în data de 18.10.2018, având nevoie de timp pentru a delibera, făcându-se 
aplicarea disp. art. 396 alin. (1) și (2) CPC, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 
La termenul din 18.10.2018 a fost admisă excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Reşiţa invocată de instanţă, 
din oficiu și a fost declinată competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamanta SC Hydro-Engineering SA prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice prin DGRFP Timişoara - AJPF Caraş – Severin, în favoarea Tribunalului Arad. 
Până în prezent lichidatorul judiciar nu a fost citat de către Tribunalul Arad, Astfel, lichidatorul judiciar consideră a fi 
necesară efectuarea unor noi demersuri la Judecătoria Reșița, în vederea transmiterii dosarului privind cererea de 
ridicare a sechestrului asigurător instituit în cursul urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT – 
Biroul Teritorial Caraş – Severin, în dosar penal nr. 7-D/P/2014, împotriva SC Hydro-Engineering SA, către Tribunalul 
Arad.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi:  
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
 
(3).Prezentarea situației privind taxele și impozitele locale datorate de SC Hydro-Engineering SA. 
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Debitoarei SC Hydro-Engineering SA i-a fost comunicată Decizia de impunere anuală nr. 27414 din 28.03.2019 
întocmită de către Direcția Impozite și Taxe a Județului Caraș-Severin, prin intermediul căreia se stabilesc următoarele 
obligații de plată față de bugetul local al Municipiului Reșița în sarcina subscrisei, în cuantum total de 540.358,00 lei: 
- Taxă teren intravilan – 798,00 lei; 
- Impozit clădiri – 525.506,00 lei; 
- Publicitate sediu – 216,00 lei; 
- Mijloace de transport – 1.291,00 lei; 
- Taxă protecție civilă – 100,00 lei. 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL prin avocat Duțulescu L. a formulat și a transmis către Primaria Municipiului 
Reșița - Direcția de Impozite și Taxe Locale contestație administrativă împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 
27414/28.03.2019 emisă de Direcția de impozite și taxe locale Reșița prin care au fost stabilite în sarcina SC Hydro-
Engineering SA obligații fiscale majorate cu 300%, în cuantum de 501.685,00 lei reprezentând impozit pe clădiri pentru 
imobilul situat în  strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin . 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a solicitat admiterea contestației, revocarea deciziei contestate și pe 
cale de consecință, 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, având în vedere următoarele: 
Societatea Hydro-Engineering SA a depus la organul fiscal, conform dispozitiilor legale, declarații si rapoarte de 
evaluare ce stabilesc valoarea impozabilă a bunurilor imobile aflate în patrimoniul SC Hydro-Engineering SA. 
În baza acestor declarații s-au stabilit următoarele valori impozabile pentru bunurile de natura clădirilor proprietate SC 
Hydro-Engineering SA: 
• 2.382.053,00 lei – pentru bunul imobil de natura clădirilor situat în strada Gugu nr. 1, Municipiul Reșița, jud. Caraș-
Severin – cota impozitare 1%; 
• 12.542.122 lei - pentru bunul imobil de natura clădirilor situat în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, 
jud. Caraș-Severin – cotă impozitare 4%. 
Direcția de Impozite și Taxe Locale Reșița a stabilit în mod eronat în sarcina subscrisei suma de 501.685,00 lei, 
calculând cuantumul impozitului la un procent de 1% majorat cu 300% aplicat valorii de impunere declarate de către 
SC Hydro-Engineering SA pentru imobilul situat în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-
Severin în sumă totală de 12.542.122 lei.  
Menționăm faptul că disp art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 440 din 20.12.2018 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 a fost stabilită cota procentuală de impozitare pentru anul 2019 la 1% din 
valoarea impozabilă pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.  
Mentionam faptul ca Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 505 din 20.12.2018 în baza căreia a fost majorat impozitul 
pe clădirea situată în strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin, a fost contestată de către 
Hydro-Engineering SA – în faliment prin lichidator Consultant Insolvență SPRL precum și de administratorul special al 
debitoarei Pop S. D..  
Având în vedere cele menționate, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a solicitat Direcției de Impozite și 
Taxe Locale Reșița admiterea contestației formulate de subscrisa și dispunerea rectificării deciziei de impunere nr. 
27414/28.03.2019, în sensul stabilirii în sarcina SC Hydro-Engineering SA a obligației de plată pentru bunurile imobile 
de natura clădirilor aflate în patrimoniul debitoarei falite calculată cu un procent de 1% aplicat valorii de impunere, 
respectiv suma de 125.421,22 lei. 
Astfel cum am menționat anterior, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat legal prin asociat 
coordonator ec. Popescu G., în baza disp. art. 7 din Legea nr. 554/2004, a formulat plângere împotriva actului 
administrativ individual reprezentat de ‘’Hotărârea Consiliului Local al Mun. Resita nr. 505 DIN 20.12.2018 privind 
majorărea 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’’ prin care a solicitat Consiliului Local al Municipiului 
Reșița să dispună anularea actului administrativ individual reprezentat de ‘’Hotărârea Consiliului Local al Mun. Resita 
nr. 505 din 20.12.2018”, având în vedere următoarele motive: 
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 majorărea 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’’. 
HCL nr. 505 din 20.12.2018, nu a fost comunicata subscrisei la sediul social (asa cum a fost hotărât la art. 6 al HCL 
505/20.12.2018), subscrisa, prin lichidator Consultant Insolvență SPRL, am luat la cunostiinta de existenta acestei 
hotarari, in momentul comunicarii deciziei de impunere nr.27414 din 28.03.2019. 
HCL  505/20.12.2018 este netemeinica si nelegala avand in vedere urmatoarele considerente: 
I. Subscrisa Hydro-Engineering S.A., se afla in faliment in procedura generala de insolventa, dosar.5911/115/2013, 
incepand cu data 01.02.2018 
Incepand cu data 01.02.2018, Hydro-Engineering S.A- in faliment, nu a mai inregistrat venituri din activitatea 
desfasurata. In acest stadiu al procedurii insolventei, societatea falita nu poate realiza investitii de renovare sau 
consolidare a bunurilor/cladirilor detinute, ci doar masuri de conservare. Firma de pază și protecție angajată de către 
Hydro Engineering SA SA – în faliment a efectuat măsuri de igienizare a zonei / terenului. 
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Fațada clădirilor situate la adresa Resita, Calea Caransebesului 16 A nu prezintă degradări ale finisajelor exterioare 
si/sau ale acoperisului asa cum eronat a reținut membrii comisiei pentru identificarea terenurilor si cladirilor neîngrijite.  
De asemenea consideram ca imobilul detinut in proprietate, respectiv imobilul situat in Resita,  Calea Caransebesului 16 
A, nu se afla in stare de degradare si nu poate intra in categoria cladirilor neingrijite.  
S-a depus în probațiune raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii de faliment, raport în care nu este constatată 
în niciun fel “starea nesatisfăcătoare” a clădirii în cauză. 
Considerăm necesară efectuarea unei expertize tehnice pentru a stabili cu certitudine cele susținute de subscrisa – 
lichidator judiciar, constatările membrilor comisiei pentru identificarea terenurilor si cladirilor neîngrijite, putând fi 
afectate de un grad ridicat de subiectivism.  
II. H.C.L. nr. 505/20.12.2018 a fost emisă - cu nerespectarea disp. art. 489 alin. 5-8 Cod Fiscal, precum și a punctului 
168 din Hotărârea nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 – Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și a art. 7, 15, 18, 20 din Procedura privind majorarea impozitului pe 
clădirile neîngrijite situate în intravilan. 
Pentru emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local privind majorarea impozitelor privind cladirile neîngrijite situate în 
intravilan este necesara parcurgerea unei Proceduri prealabile obligatorii care cuprinde si emiterea unei somații către 
proprietarul clădirii si numai in situatia in care proprietarul cladirii nu se conformeaza celor cuprinse in somatie se va 
propune adoptarea de catre Consiliul Local a unei hotarari de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. Această 
procedură obligatorie nu a fost îndeplinită. 
III. H.C.L. nr. 505/20.12.2019 este nelegală deoarece prevede că produce efecte începând cu anul 2019, însă nu a intrat 
în vigoare înainte de anul 2019 pentru a putea fi aplicat impozitelor aferente anului 2019. 
Legea nr. 215/2001 prevede – conform art. 49 – că hotărârile cu caracter individual devin obligatorii și produc efecte de 
la data comunicării. 
H.C.L. nr. 505/20.12.2018, nu a fost comunicata la sediul societatii, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL  
luand la cunostiinta de acesta hotarare cu ocazia comunicarii deciziei de impunere anuala nr. 27414/ 28.03.2019, 
privind majorarea impozitului pe clădiri . 
Pentru a produce efecte pentru impozitul aferent anului 2019 această hotărâre trebuia comunicată în anul 2018.  
De asemenea, administratorul special al debitorului SC Hydro-Engineering SA Pop S. D. a formulat plângere prealabilă 
formulată de împotriva actului administrativ individual reprezentat de ‘’Hotărârea Consiliului Local al mun. Resita nr. 
505 din 20.12.2018 privind majorărea 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’’.  
În data de 12.04.2019 a fost transmisă lichidatorului judiciar Dispoziția nr. 32443/12.04.2019 comunicată de Municipiul 
Reșița, prin care este respinsă contestația formulată de către Hydro-Engineering SA prin Consultant Insolvență SPRL, 
în calitate de lichidator judiciar reprezentată legal de asociat coordonator ec. Popescu G. împotriva Deciziei de 
impunere anuală nr. 27414/28.03.2019.  
Având în vedere viitoarele demersuri juridice necesare a fi efectuate cu privire la contestarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Reșița nr. 505 din 20.12.2018 și atacarea Dispoziției nr. 32443/12.04.2019 cu acțiune în 
contencios administrativ, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL consideră necesară angajarea unui avocat 
care va reprezenta interesele debitoarei și ale creditorilor în această cauză, efectuând demersurile legale în vederea 
suspendării și a anulării actelor administrativ fiscale enumerate mai sus. 
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.  
 
(4).Numirea şi stabilirea remuneraţiei avocatului Duțulescu L., desemnat de către lichidatorul judiciar, ca urmare a 
selecției de oferte. 
Având în vedere aspectele prezentate în cadrul punctelor nr.2 și nr. 3 de pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar a publicat 
anunțul privind organizarea selecției de oferte pentru angajarea unui avocat în vederea reprezentării debitoarei în fața 
instanței de contencios administrative, precum și Instanței competente să judece cererea de ridicare a sechestrului 
asigurator, în ziarul Evenimentul zilei din data de 09.04.2019 și pe site-uri de specialitate și afișare la sediul 
lichidatorului.  
Astfel, până la data prezentului raport au fost transmise următoarele oferte de servicii avocațiale: 
I.Oferta de servicii avocațiale formulată de Cabinet de avocat „Duțulescu L.” prin avocat titular Duțulescu L., prin care 
solicită următoarele onorarii avocațiale în vederea prestării de servicii avocațiale pentru debitoarea SC Hydro-
Engineering SA: 

1. Redactare, semnare și depunere acțiune în contencios administrativ împotriva Dispoziției nr. 32443/12.04.2019 
emisă de Municipiul Reșița prin intermediul căreia se respinge contestația administrativă formulată de SC Hydro-
Engineering SA împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 emisă de către Municipiul Reșița – 
Direcția Impozite și taxe, asistență juridică și reprezentare în primă instanță – 2.500 lei; Redactare, semnare și 
depunere recurs, asistență juridică și reprezentare în calea de atac a recursului 1.200 lei; 
2. Redactare, semnare și depunere cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 
27414/28.03.2019 emisă de către Municipiul Reșița – Direcția Impozite și taxe – art. 14 și urm. din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, asistență juridică și reprezentare în primă instanță – 1.200 lei; 
Redactare, semnare și depunere recurs, asistență juridică și reprezentare în calea de atac a recursului 1.200 lei; 
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3. Redactare, semnare și depunere acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a 
plângerii prealabile formulată de către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, asistență 
juridică și reprezentare în primă instanță – 2.500 lei; Redactare, semnare și depunere recurs, asistență juridică și 
reprezentare în calea de atac a recursului 1.200 lei; 
4. Redactare, semnare și depunere cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 
1630/290/2018, declinat de către Judecătoria Reșița la Tribunalul Arad – 3.000 lei pentru prima instanță; redactare, 
semnare și depunere apel, asistență juridică și reprezentare în faza procesuală a apelului 1.500 lei. 

Pentru litigiile în care debitoarea va fi parte onorariile aplicate vor fi de 1.200 lei pentru fiecare fază procesuală.  
Calcul total onorariu solicitat estimat: 
1. contestația administrativă împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de 
atac a recursului: 3.700 lei; 
2. cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de atac a 
recursului: 2.400 lei; 
3. acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a plângerii prealabile formulată de 
către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, depunere recurs + cale de atac: 3.700 lei; 
4. cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 1630/290/2018, depunere apel + 
reprezentare în faza procesuală a apelului: 4.500 lei. 
Total onorariu estimat: 14.300 lei + 1.200 lei pentru fiecare fază procesuală. 
II. Oferta de servicii avocațiale formulată de Cabinet de avocat „Flucsă F.” prin avocat titular Flucsă F., prin care 
solicită următoarele onorarii avocațiale în vederea prestării de servicii avocațiale pentru debitoarea SC Hydro-
Engineering SA: 

1. Redactare, semnare și depunere acțiune în contencios administrativ împotriva Dispoziției nr. 32443/12.04.2019 
emisă de Municipiul Reșița prin intermediul căreia se respinge contestația administrativă formulată de SC Hydro-
Engineering SA împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 emisă de către Municipiul Reșița – 
Direcția Impozite și taxe, asistență juridică și reprezentare în primă instanță – 3.000 lei; Redactare, semnare și 
depunere recurs, asistență juridică și reprezentare în calea de atac a recursului 1.400 lei; 
2. Redactare, semnare și depunere cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 
27414/28.03.2019 emisă de către Municipiul Reșița – Direcția Impozite și taxe – art. 14 și urm. din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, asistență juridică și reprezentare în primă instanță – 1.500 lei; 
Redactare, semnare și depunere recurs, asistență juridică și reprezentare în calea de atac a recursului 1.400 lei; 
3. Redactare, semnare și depunere acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a 
plângerii prealabile formulată de către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, asistență 
juridică și reprezentare în primă instanță – 3.000 lei; Redactare, semnare și depunere recurs, asistență juridică și 
reprezentare în calea de atac a recursului 1.400 lei; 
4. Redactare, semnare și depunere cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 
1630/290/2018, declinat de către Judecătoria Reșița la Tribunalul Arad – 3.500 lei pentru prima instanță; redactare, 
semnare și depunere apel, asistență juridică și reprezentare în faza procesuală a apelului 1.500 lei. 
Pentru litigiile în care debitoarea va fi parte onorariile aplicate vor fi de 1.500 lei pentru fiecare fază procesuală.  

Calcul total onorariu solicitat estimat: 
1. contestația administrativă împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de 
atac a recursului: 4.400 lei; 
2. cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de atac a 
recursului: 2.900 lei; 
3. acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a plângerii prealabile formulată de 
către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, depunere recurs + cale de atac: 4.400 lei; 
4. cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 1630/290/2018, depunere apel + 
reprezentare în faza procesuală a apelului: 5.000 lei. 
Total onorariu estimat: 16.700 lei + 1.500 lei pentru fiecare fază procesuală. 
III. Oferta de servicii avocațiale formulată de Cabinet de avocat „Marcu I.” prin avocat titular Marcu I., prin care 
solicită următoarele onorarii avocațiale în vederea prestării de servicii avocațiale pentru debitoarea SC Hydro-
Engineering SA: 
- Plângere împotriva HCL 505/20.12.2018 – onorariu 3.000 lei pe fază procesuală; 
- Contestație împotriva deciziei de impunere nr. 27414/28.03.2019 – onorariu 3000 lei pe fază procesuală; 
- Cerere de ridicare a sechestrului asigurator – onorariu 3000 lei pe fază procesuală. 
Calcul total onorariu solicitat estimat: 
1. contestația administrativă împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de 
atac a recursului: 6.000 lei; 
2. cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de atac a 
recursului: 6.000 lei; 
3. acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a plângerii prealabile formulată de 
către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, depunere recurs + cale de atac: 6.000 lei; 
4. cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 1630/290/2018, depunere apel + 
reprezentare în faza procesuală a apelului: 6.000 lei. 
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Total onorariu estimat: 24.000 lei + 3.000 lei pentru fiecare fază procesuală. 
IV. Oferta de servicii avocațiale formulată de Cabinet de avocat „Bulz O.” prin avocat titular Bulz O., prin care solicită 
următoarele onorarii avocațiale în vederea prestării de servicii avocațiale pentru debitoarea SC Hydro-Engineering SA: 

1. Redactare, semnare și depunere acțiune în contencios administrativ împotriva Dispoziției nr. 32443/12.04.2019 
emisă de Municipiul Reșița prin intermediul căreia se respinge contestația administrativă formulată de SC Hydro-
Engineering SA împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019 emisă de către Municipiul Reșița – 
Direcția Impozite și taxe, asistență juridică și reprezentare în primă instanță – 4.500 lei; Redactare, semnare și 
depunere recurs, asistență juridică și reprezentare în calea de atac a recursului 2.000 lei; 
2. Redactare, semnare și depunere cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 
27414/28.03.2019 emisă de către Municipiul Reșița – Direcția Impozite și taxe – art. 14 și urm. din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, asistență juridică și reprezentare în primă instanță – 4.500 lei; 
Redactare, semnare și depunere recurs, asistență juridică și reprezentare în calea de atac a recursului 2.000 lei; 
3. Redactare, semnare și depunere acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a 
plângerii prealabile formulată de către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, asistență 
juridică și reprezentare în primă instanță – 4.500 lei; Redactare, semnare și depunere recurs, asistență juridică și 
reprezentare în calea de atac a recursului 2.000 lei; 
4. Redactare, semnare și depunere cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 
1630/290/2018, declinat de către Judecătoria Reșița la Tribunalul Arad – 4.500 lei pentru prima instanță; redactare, 
semnare și depunere apel, asistență juridică și reprezentare în faza procesuală a apelului 2.000 lei. 
Pentru litigiile în care debitoarea va fi parte onorariile aplicate vor fi de 1.500 lei pentru fiecare fază procesuală.  

Calcul total onorariu solicitat estimat: 
1. contestația administrativă împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de 
atac a recursului: 6.500 lei; 
2. cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de atac a 
recursului: 6.500 lei; 
3. acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a plângerii prealabile formulată de 
către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, depunere recurs + cale de atac: 6.500 lei; 
4. cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 1630/290/2018, depunere apel + 
reprezentare în faza procesuală a apelului: 6.500 lei. 
Total onorariu estimat: 26.000 lei + 1.500 lei pentru fiecare fază procesuală. 
V. Oferta de servicii avocațiale formulată de Cabinet de avocat Gaita M. prin avocat titular Gaita M., prin care solicită 
următoarele onorarii avocațiale în vederea prestării de servicii avocațiale pentru debitoarea SC Hydro-Engineering SA: 
onorariu fix în cuantum de 4.000 lei/dosar (fond și cale de atac) și un onorariu orar de 100 lei/oră pentru activități ce nu 
sunt direct legate de asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată (de 
exemplu: negocieri, reprezentare în fața unor instituții ale statului, alte servicii juridice, etc.) iar cheltuielile vor fi plătite 
în totalitate de către SC Hydro-Engineering SA în calitate de client.  
Calcul total onorariu solicitat estimat: 
1. contestația administrativă împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de 
atac a recursului: 4.000 lei; 
2. cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de atac a 
recursului: 4.000 lei; 
3. acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a plângerii prealabile formulată de 
către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, depunere recurs + cale de atac: 4.000 lei; 
4. cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 1630/290/2018, depunere apel + 
reprezentare în faza procesuală a apelului: 4.000 lei. 
Total onorariu estimat: 16.000 lei + 100 lei/oră * 50 ore estimate = 21.000 lei. 
VI. Oferta de servicii avocațiale formulată de Cabinet de avocat Marcu M. prin avocat titular Marcu M., prin care 
solicită următoarele onorarii avocațiale în vederea prestării de servicii avocațiale pentru debitoarea SC Hydro-
Engineering SA: 

- În materiel civilă/contencios administrativ, cu caracter nepatrimonial: 
• Redactare cereri – 840 lei 
• Reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată: 1200 lei 
- În materie civilă/contencios administrativ, cu caracter patrimonial: 1% din valoare, dar nu mai puțin de 2000 lei. 
Prețul include și cheltuiala cu 2 deplasări pe lună la Tribunalul Caraș-Severin.  

Calcul total onorariu solicitat estimat: 
1. contestația administrativă împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de 
atac a recursului: 4.000 lei; 
2. cerere de suspendare a executării Deciziei de impunere anuală nr. 27414/28.03.2019, depunere recurs + cale de atac a 
recursului: 4.000 lei; 
3. acțiune în contencios administrativ împotriva Deiciziei/dispoziție de respingere a plângerii prealabile formulată de 
către SC Hydro Engineering SA împotriva HCL nr. 505/20.12.2018, depunere recurs + cale de atac: 4.000 lei; 
4. cerere de ridicare a sechestrului asigurător, asistență juridică și reprezentare în dos. 1630/290/2018, depunere apel + 
reprezentare în faza procesuală a apelului: 4.000 lei. 
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Total onorariu estimat: 16.000 lei + 1% din valoare  = 21.000 lei. 
Urmare a selecției de oferte organizată, lichidatorul judiciar desemnează Cabinetul de avocat „Duțulescu L.” a cărui 
ofertă este cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, logistic și profesional, avocatul desemnat reprezentând în 
prezent debitoarea/lichidatorul judiciar în litigiile menționate la punctele anterioare. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor numirea și stabilirea remunerației avocatului Duțulescu L., desemnat de 
către lichidatorul judiciar, ca urmare a selecției de oferte organizată. 
 
(5).Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, 
produselor în curs de execuție, imobilizărilor corporale în curs aflate în proprietatea SC Hydro-Engineering SA nr. AR 
7758/10.04.2019. 
SC Evaluar SRL prin expert evaluator Cândea G. numit prin Hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
19.09.2018 a întocmit Raportul de evaluare a bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, 
produselor în curs de execuție, imobilizărilor corporale în curs aflate în proprietatea SC Hydro-Engineering SA nr. AR 
7758/10.04.2019, ce a fost depus la dosarul cauzei. 
Conform Raportului de evaluare a bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor 
în curs de execuție, imobilizărilor corporale în curs aflate în proprietatea SC Hydro-Engineering SA nr. AR 
7758/10.04.2019, valoarea de piaţă a bunurilor de natura stocurilor și a imobilizărilor corporale în curs este de 339.434 
LEI echivalent a 72.805 Euro, astfel:  
Denumire cont

lei Euro lei Euro

Stocuri de materii prime 164.734,04 86.405 18.533 34.562 7.413

Stocuri de materiale consumabile 4.158,31 3.186 683 1.593 342

Stocuri de materii prime si materiale 

consumabile aflate in custodie

495.296,01 247.592 53.106 74.278 15.932

Produse in curs de executie 6.912.323,12 0 0 0 0

Marfuri 225.541,50 2.250 483 1.800 386

Imobilizari corporale in curs 69.231,16 0 0 0 0

TOTAL BUURI EVALUATE 7.871.284,13 339.434 72.805 112.233 24.073

Valoare 

contabila (lei)

Valoare piata Valoare de lichidare

 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 5 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să ia act de Raportul de evaluare a bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, 
materiilor prime, materialelor, produselor în curs de execuție, imobilizărilor corporale în curs aflate în proprietatea SC 
Hydro-Engineering SA nr. AR 7758/10.04.2019. 
 
(6).Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor de 
natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor în curs de execuție, imobilizărilor corporale în 
curs aflate în proprietatea SC Hydro-Engineering - în faliment, in bankruptcy, en faillite.  
În vederea valorificării bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor în curs de 
execuție, imobilizărilor corporale în curs aflate în proprietatea SC Hydro-Engineering, lichidatorul judiciar propune 
organizarea de serii de licitații, astfel: 
- Prima serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii, săptămânale, începând de la 100% din preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului; 
- A doua serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii, săptămânale, începând de la 90% din preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare, şi 
- A treia serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii, săptămânale, începând de la 80% din preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare. 
După organizarea mai multor ședinţe de licitație publică în situaţia în care bunurile de natura stocurilor de mărfuri, 
materii prime, materiale, produse în curs de execuție, imobilizări corporale în curs din proprietatea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite nu vor fi valorificate, se va convoca adunarea 
creditorilor pentru aprobarea diminuării preţului de vânzare și stabilirea unei noi strategii de valorificare.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice 
în vederea valorificării bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor în curs de 
execuție, imobilizărilor corporale în curs aflate în proprietatea SC Hydro-Engineering - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Consultant Insolvenţă SPRL reprezentat prin practician coordonator ec. Popescu G. și Cabinet Individual de Insolvență 
Dăogaru P. L. 
 
 
 
 


