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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 988 Data emiterii: 18.09.2019 
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. Daliei, nr. 8, mansardă, 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 debitorului SC Hydro-Engineering SA din 
data de 27.09.2019, ora 11:00, în atenția judecătorului-sindic și a creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA, 
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 27.09.2019, ora 11:00 

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 somației nr. 46945/05.06.2019 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin care se solicită luarea 
măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii SC Hydro-Engineering SA, situată în 
Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
(2).Avansarea de sume pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din avererea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
(3).În ipoteza respingerii măsurii de la punctul 2 de pe ordinea de zi, propunerea de către Adunarea Generală a 
Creditorilor a altor măsuri legale în vederea evitării sancțiunilor contravenționale și majorarea impozitului cu până la 
500% aferent clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, 
nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1).Prezentarea somației nr. 46945/05.06.2019 efectuate de Primăria Municipiului Reșița prin care se solicită luarea 
măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii SC Hydro-Engineering SA, situată în 
Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
Primăria Municipiului Reșița, Comisia de identificare a clădirilor neîngrijite/neîntreținute în mod corespunzător, situate 
în intravilanul Mun. Reșița, în urma deplasării la fața locului în vederea aplicării preved. Legii nr. 114/1996, numită 
prin Dispoziția Primarului nr. 959 din 03.04.2019 a emis Somația nr. 46945/05.06.2019 comunicată către lichidatorul 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin care s-a pus în vederea debitoarei SC Hydro-Engineering SA ca până la data 
de 31.10.2019, să procedeze la luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii 
SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, prin activități sau lucrări de reparații 
și zugrăvire a fațadei etc. și menținerea în continuare a clădirii în stare de întreținere/îngrijire.  
Nerespectarea termenului și a măsurilor dispuse prin somație, atrag după sine aplicarea prevederilor legislației specifice 
în domeniu, respectiv aplicarea de sancțiuni contravenționale și majorarea impozitului cu până la 500% pentru anul 
fiscal următor până la remedierea situației confirmată de către comisie prin Proces-verbal de conformitate a clădirii.  
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).Avansarea de sume pentru efectuarea lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din avererea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
În vederea luării măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din averea debitoarei 
SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin, solicitate de 
Primăria Municipiului Reșița, au fost estimate următoarele costuri, conform devizelor de lucrări depuse de către firme 
de construcții autorizate, în urma selecției de oferte organizate de către lichidatorul judiciar: 
1. Deviz-ofertă formulată de SC Plus Design Super Color SRL, conform căreia, costurile lucrărilor de 
reparații/întreținere/îngrijire a clădirii situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin, sunt în 
cuantum total de 383.030,18 lei + TVA, respectiv 455.805,91 lei inclusiv TVA.  
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2. Deviz-ofertă formulată de SC Prest P&G Construct SRL, conform căreia, costurile lucrărilor de 
reparații/întreținere/îngrijire a clădirii situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin, sunt în 
cuantum total de 765.311,51 lei + TVA, respectiv 910.720,70 lei inclusiv TVA.  
Având în vedere costurile mari estimate cu lucrările de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii situate în Reșița, Calea 
Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin, raportate la insuficiența/inexistența în averea debitoarei a fondurilor de 
disponibilități bănești necesare, respectiv măsurile apreciate ca fiind neîntemeiate și abuzive de stabilire în sarcina 
debitoarei falite a unor impozite majorate, necuvenite, având în vedere că bunul imobil garantat în favoarea creditorului 
Vista Bank, situat în Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, nu se află în stare de degradare și nu ar putea intra în 
categoria clădirilor neîngrijite. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor avansarea de sume pentru efectuarea lucrărilor de 
reparații/întreținere/îngrijire a clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea 
Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
 
(3).În ipoteza respingerii măsurii de la punctul 2 de pe ordinea de zi, propunerea de către Adunarea Generală a 
Creditorilor a altor măsuri legale în vederea evitării sancțiunilor contravenționale și majorarea impozitului cu până la 
500% aferent clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, 
nr. 16A, jud. Caraș-Severin. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
În ipoteza respingerii măsurii de la punctul 2 de pe ordinea de zi, solicităm Adunării Generale a Creditorilor propunerea 
altor măsuri legale în vederea evitării sancțiunilor contravenționale și majorarea impozitului cu până la 500% aferent 
clădirii din avererea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situată în Mun. Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16A, jud. 
Caraș-Severin. 
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. 
 
 
 
 


