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Dosar nr.  5911/115/2013 
Termen     20.02.2020 
 

Nr. înreg. 1/02.12.2019 
 

                CĂTRE,  

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

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în Registrul 

Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin 

reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George și Cabinet Individual de 
Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 

1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC HYDRO-ENGINEERING SA – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul 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, 
formulăm prezentul 

 

 

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura 
de faliment, pentru debitorul  
SC Hydro-Engineering SA 

 

 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2006 

Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea Raportului lunar de 

activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura 
de faliment a debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 1423/30.10.2019 în 

BPI nr. 22780/29.11.2019, raportul fiind depus la dosarul cauzei și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/01/Raport-lunar-de-activitate-SC-Hydro-Engineering-SA-
termen-01.12.2019.pdf. (Anexa 1) 

Până în prezent, pe rolul Tribunalului Caraş-Severin nu au fost 
înregistrate contestaţii cu privire la raportul de activitate menţionat anterior. 

  

 

II. Referitor la demersurile 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 Leonard”, prin avocat Duţulescu Leonard, în calitate de petentă, în 
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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. 

Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Citația emisă la data de 

17.09.2019 în dosarul nr. 1630/290/2018* aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, 

cu privire la chemarea în instanță în data de 20.11.2019 în calitate de 

reclamant, în proces cu Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice prin 

D.G.R.F.P. Timișoara. La termenul de judecată din data de 20.11.2019, s-a 

amânat pronunțarea cauzei în data de 06.12.2019 iar la termenul din data de 

13.12.2019 instanța a repus pe rol cauza, acordându-i termen în 29.01.2020.  
 

  Lichidatorul judiciar a procedat la formularea unei cereri de 

preschimbare a termenului de judecată stabilit în dosar pentru o dată 
anterioară termenului de judecată din din data de 29.01.2020, având în vedere 

faptul că activitatea debitoarei SC Hydro-Engineering SA a fost blocată în 
ultimele 16 luni, producând astfel grave prejudicii financiare subscrisei. 
Cererea lichidatorului judiciar reprezentat convențional de către Cabinet de 

avocat „Duţulescu Leonard”, prin avocat Duţulescu Leonard a fost admisă, 
stabilindu-se termen de judecată în data de 15.01.2020. 

 
 

III. Referitor la valorificarea bunurilor mobile și a părților sociale din 
averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA 

➢ Lichidatorul judiciar a continuat organizarea de licitații publice la 80% 
din valoarea de evaluare a bunurilor de natura obiectelor de inventar. Astfel, de 
la data întocmirii ultimului raport de activitate au fost organizate următoarele 

licitații publice: 

1. 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 2) 

2. 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; 



  
3 

 
  

• 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 3) 

3. 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; 

• 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 4) 

➢ Lichidatorul judiciar a continuat organizarea de licitații publice la 80% 

din valoarea de evaluare a bunurilor de natura părților sociale deținute de 
debitoare. Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate au fost 

organizate următoarele licitații publice: 

1. 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 5) 

2. 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-

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
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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. 2258/23.12.2019. 

(Anexa 6) 

➢ Lichidatorul judiciar a continuat organizarea de  licitații publice la 80% 
din valoarea de evaluare a bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor 

prime, materialelor, produselor în curs de execuție și imobilizărilor corporale în 
curs. Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate au fost 

organizate următoarele licitații publice: 

1. 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 7) 

2. 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; 

• 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 8) 

3. 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: 

http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
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• 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 9) 

4. 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 10) 
 
IV. Referitor la valorificarea bunurilor imobile din averea debitoarei SC 

Hydro-Engineering SA 

  Bunurile imobile vor fi în continuare expuse pe piață în vederea 

prezentării acestora potețialilor ofertanți. Astfel, lichidatorul judiciar a procedat 

la montarea de bannere publicitare pe fațadele clădirilor aflate în patrimoniul 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
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V. Referitor la taxele și impozitele locale datorate de SC Hydro-
Engineering SA 

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 s-au stabilit 

obligații de plată față de bugetul local al Municipiului Reșița în sarcina 
subscrisei, în cuantum total de 540.358,00 lei. 

Astfel, în urma introducerii de acțiuni formulate de lichidatorul judiciar, 

au fost constituite următoarele dosare: 

- Dosarul nr. 1194/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Timiș: 
Prin Încheierea-suspendare din data de 13.11.2019, se admite excepţia 

lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului UAT Mun. Reşiţa. În baza 

dispoziţiilor art. 307 Cod procedură civilă, se suspendă judecata acţiunii 
formulate de către reclamanta SC Hydro-Engineering SA prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă 

Dăogaru P.L. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului 
Reşiţa, şi dispune sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara cu 
privire la înscrisul constând în confirmarea de primire a recomandatei nr. 

3972/28.12.2018 a Oficiului Poştal Reşiţa. Dispune înaintarea confirmării de 
primire a recomandatei nr. 3972/28.12.2018 a Oficiului Poştal Reşiţa, a 

prezentei încheieri de şedinţă, a Notelor scrise prin care s-a denunţat în fals 
înscrisul, precum şi a înscrisului de la fila 148, cuprinzând specimene de 
semnătură şi scriere a numelui şi datei, date de către Dăogaru P. L. în faţa 

instanţei, către Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, pentru efectuarea 
cercetărilor ce se impun pentru înscrierea în fals. Cu recurs cât timp durează 

suspendarea cursului judecării procesului, care va fi depus la Tribunalul 
Caraş-Severin. Pronunţată în şedinţă publică din 13.11.2019. 

 

 

- Dosarul nr. 1243/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin: 
Primul termen de judecată în dosarul nr. 1243/115/2019 a fost stabilit 

în data de 03.12.2019. 

Subscrisa prin Cabinet de avocat „Duţulescu Leonard”, a formulat și a 

depus la dosarul nr. 1243/115/2019 cerere de suspendare a prezentei acțiuni 

până la soluționarea definitivă a dosarelor  nr. 1194/115/2019. 

 

 

- Dosarul nr. 1331/115/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara: 
Primul  termen de judecată în cadrul dosarului nr. 1331/115/2019 

aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, a fost stabilit în data de 05.12.2019. La 

acest termen de judecată instanța a respins recursul declarat de recurenta SC 
Hydro-Engineering SA prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL şi 
Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor Liviu împotriva sentinţei 

civile nr.399/16.10.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosar 
nr.1331/115/2019 în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ 
Teritorială a Municipiului Reşiţa – Direcţia de Impozite de Taxe.  

 

 

- Dosarul nr. 1332/115/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara: 
Primul  termen de judecată în cadrul dosarului nr. 1332/115/2019 

aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, a fost stabilit în data de 04.12.2019. La 
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acest termen de judecată instanța a amânat judecarea cauzei la data de 
14.01.2020 pentru comunicare înscrisuri. 
 

VI. Propuneri pentru perioada următoare, solicitări adresate judecătorului 
- sindic 

Având în vedere cele expuse anterior, vă solicităm respectuos  acordarea 
unui nou termen de judecată în vederea continuării procedurii de faliment a 
debitoarei, valorificarea bunurilor din averea debitoarei, ridicarea sechestrelor 

asiguratorii, recuperarea creanțelor și garanțiilor de bună execuție exigibile și 
neîncasate și soluționarea dosarelor în care debitoarea este parte.   

 

Consultant Insolvență SPRL, 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 

 

 
 
 

Dosar nr. 5911/115/2013 
Termen    20.02.2020 

 

OPIS 
 
 

Documente depuse la dosarul cauzei pentru debitorul 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. 
 

 
Anexa 1 – Extras BPI nr. 22780/29. 11.2019; 

Anexa 2 – Proces-verbal de licitație publică nr. 1893/05.12.2019; 

Anexa 3 – Proces-verbal de licitație publică nr. 2085/12.12.2019; 

Anexa 4 – Proces-verbal de licitație publică nr. 2200/20.12.2019; 

Anexa 5 – Proces-verbal de licitație publică nr. 2037/09.12.2019; 

Anexa 6 – Proces-verbal de licitație publică nr. 2258/23.12.2019; 

Anexa 7 – Proces-verbal de licitație publică nr. 1860/02.12.2019; 

Anexa 8 – Proces-verbal de licitație publică nr. 2038/09.12.2019; 

Anexa 9 – Proces-verbal de licitație publică nr. 2126/16.12.2019; 

Anexa 10 – Proces-verbal de licitație publică nr. 2259/23.12.2019. 

 
 
 

Consultant Insolvență SPRL, 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 


