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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1423 Data emiterii: 30.10.2019 
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 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, comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de faliment, pentru debitorul SC Hydro-Engineering SA, astfel întocmit, în anexă, în număr de 
6 (șase) file. 

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, 

pentru debitorul SC Hydro-Engineering SA 

Număr dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Claudia Roiescu 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L.. 
Debitor: 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 de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de 
faliment a debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 1221/10.10.2019 întocmit conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 
85/2006 pentru termenul de judecată din data de 17.10.2019 în BPI nr. 19094/10.10.2019, 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-de-activitate-SC-Hydro-Engineering-SA-termen-17.10.2019.pdf. Până în prezent, pe 
rolul Tribunalului Caraş-Severin nu au fost înregistrate contestaţii cu privire la raportul de activitate menţionat anterior. 
II. Referitor la situaţia dosarelor în care SC Hydro-Engineering SA are calitatea de reclamant, pârât, sau cele derivate 
din dosarul de insolvenţă. Situaţia dosarelor în care SC Hydro-Engineering SA are calitatea de reclamant, pârât, sau cele 
derivate din dosarul de insolvenţă, se prezintă astfel: 
1. Dosar nr. 1475/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect acțiune anulare contract de vânzare 
cumpărare (Vila Renk) formulată de VF Insolvență, în contradictoriu cu Hydro – Engineering S.A și SC BRD - Groupe 
Societe Generale SA. La termenul din data de 11.11.2014, judecătorul, prin Hotărârea nr. 9497/2014, respinge, ca 
neîntemeiată, acţiunea în anulare a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1128/11.05.2010 de BNP 
Onofrei C. R., promovată de VF Insolvență SPRL, în calitate de administrator al debitoarei SC UCM Reșița SA. Obligă 
reclamanta să achite pârâtei SC Hydro-Engineering SA suma de 12.750 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. SC UCM 
Reșița SA și VF Insolvență SPRL au declarat recurs. La termenul din data de 24.02.2015 Curtea de Apel București, prin  
Hotarârea nr.  145/2015  a respins recursul formulat de recurenta SC UCM Reşiţa SA Bucureşti prin administratori 
speciali ca lipsit de interes. A admis recursul formulat de recurenta VF Insolvenţă SPRL Bucureşti în calitate de 
administrator judiciar al SC UCM Reşiţa SA Bucureşti. S-a casat sentinţa recurată şi s-a trimis cauza spre rejudecare 
către Tribunalul București, formându-se dosarul nr. 1475/3/2013*. La termenul din data de 10.06.2015 în baza art. 244 
alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, s-a suspendat judecata cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului 
penal nr. 1541/115/2014, aflat pe rolul Tribunalului Arad. Dosarul a primit termen pe data de 11.01.2019, când a fost 
amânată pronunțarea asupra excepției perimării la data de 23.01.2019. La termenul din 23.01.2019 a fost respinsă 
cererea de repunere pe rol și a fost constatată perimarea cererea de chemare în judecată. Cheltuielile de judecată în 
cuantum de 12.750 lei cuvenite pârâtei SC Hydro-Engineering SA vor fi suportate din averea debitorului SC UCM 
Reșița SA. Împotriva Hotărârii nr. 329 din 23.01.2019 pronunțată de către Tribunalul București a fost declarat recurs de 
către UCM Reșița SA prin administrator judiciar. A fost stabilit termen în data de 19.03.2019 când a fost respins 
recursul ca nefondat și obligat recurentul la plata către SC Hydro-Engineering SA a sumei de 1.955 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată. Lichidatorul judiciar va formula cerere de plata pentru suma de 12.750 lei și suma de 1955 lei 
întemeiată pe disp. art 64 pct. 6 din Legea nr. 85/2006. 
2. Dosar nr. 67943/300/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București, având ca obiect ordonanță de plată, în 
care în care Hydro – Engineering SA are calitatea de reclamant iar Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA 
are calitatea de pârât. La termenul de judecată din data de 23.02.2017, în temeiul art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
s-a suspendat judecata cauzei.  
3. Dosar nr. 1247/115/2016 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin, având ca obiect pretenții, dosar în care Hydro-
Engineering SA prin administrator judiciar are calitatea de reclamant iar SC Ucmotors SRL are calitatea de pârât. La 
termenul de judecată din data de 12.09.2019 prin Sentința nr. 255/12.09.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, 
s-a dispus intrarea în procedura de faliment a SC Ucmotors SRL. Conform tabelului definitiv de creanțe întocmit 
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împotriva averii debitorului SC Ucmotors SRL, publicat în BPI nr. 10153/22.05.2019, creanța creditorului SC Hydro-
Engineering SA în cuantum de 722.654,62 lei reprezintă 78,145% din totalul masei credale a SC Ucmotors SRL. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 05.12.2019. 
4. Dosar nr. 3628/290/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect contestație la executare formulată de 
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte De Casaţie și Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, dosar 
execuțional nr. 544/EX/2015 instrumentat de BEJ Brad T. Gh.. Societățile  Hydro-Engineering SA și Fundaţia Uzinele 
de Fier Şi Domeniile Reşiţa au calitatea de intimate. La termenul de judecată din data de 05.09.2016 s-a admis cererea 
de suspendare a executării silite formulată de către contestator. S-a suspendat executarea silită pornită împotriva 
debitoarei până la soluţionarea contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr. 3628/290/2016 al Judecătoriei 
Reşiţa. La termenul de judecată din data de 25.01.2017, s-a suspendat judecarea contestaţiei la executare formulată de 
către contestatorul Ministerul Public – Parchetul De Pe Lângă Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie, Direcţia Naţională 
Anticorupţie, în contradictoriu cu intimaţii SC Hydro-Engineering SA, prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă 
SPRL, Fundaţia Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa, până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 48/P/2012 
aflat pe rolul Parchetului De Pe Lângă Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul 
Teritorial Timişoara. 
5.  Dosarul nr. 10063/30/2013, având ca obiect – Pretenții, în care Hydro – Engineering SA are calitatea de reclamant 
iar Toader S. M. și MS Power Information SA – au calitate de pârâți.  Lichidatorul judiciar reprezentată convenţional de 
către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat apel împotriva Sentinţei civile nr. 326/29.03.2019 pronunţată de către 
Tribunalul Timiş în dos. nr. 10063/30/2013, prin intermediul căreia a solicitat Curții de Apel ca prin hotărârea ce o va 
pronunţa să dispună admiterea apelului, schimbarea în totalitate a hotărârii apelate cu consecinţa admiterii în totalitate a 
acţiunii formulate, precizate şi completate de către subscrisa. Primul termen de judecată în cadrul dosarului nr. 
10063/30/2013 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara a fost stabilit în data de 19.11.2019. 
III. Referitor la dosarele execuționale  
1. În ceea ce privește dosarul execuțional nr. 544/EX/2015 instrumentat de BEJ Brad T. Gh., privind debitorul Fundația 
Uzinele de Fier și Domeniile Reșița. Până în prezent nu s-au recuperat sume în acest dosar, acesta fiind suspendat. 
2. BEJ Dragomir Daniel și Stepanov V. instrumentează dosarul nr. 4022/EX/19.12.2012 format ca urmare a cererii de 
executare silită formulată de Hydro-Engineering SA prin avocat Panduru B. împotriva debitorului Tunaru I. A., prin 
intermediul căreia Hydro-Engineering SA a solicitat plata sumei de 157.336,98 lei cu titlu de despăgubiri materiale. 
Până în prezent nu s-au recuperat sume în acest dosar. 
IV. Referitor la situația garanțiilor de bună execuție exigibile și neîncasate de către debitor. Nu au fost operate 
modificari ale situației garanțiilor de bună execuție și ale creanțelor de recuperat față de cele prezentate în rapoartele 
anterioare. Lichidatorul judiciar va reveni cu precizări cu privire la stadiul recuperării creanțelor și garanțiilor de bună 
execuție neîncasate de către debitoarea Hydro-Engineering SA. 
V. Referitor la 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. 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.   
VI. Referitor la valorificarea bunurilor mobile și a părților sociale din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.09.2018, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piață în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar a continuat organizarea unui nou set de 5 licitații publice la 80% din valoarea de evaluare. Astfel, 
de la data întocmirii ultimului raport de activitate aferent termenului de judecată din data de 17.10.2019, au fost 
organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 17.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.olx.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru care a 
fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1260/17.10.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 24.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
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• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, drept pentru care a 
fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 1260/17.10.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 31.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Evenimentul zilei din data de 04.10.2019; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Până la data întocmirii prezentului raport nu s-a înscris niciun ofertant în vederea participării la licitația publică din data 
de 31.10.2019.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.09.2018, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piață în vederea valorificării bunurilor de natura părților sociale deținute de către SC Hydro-Engineering 
SA la SC Aquaris Crivaia SRL. Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate pentru termenul de judecată 
din data de 17.10.2019, au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 14.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş ; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 10.09.2019; 
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de către SC 
Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal nr. 1234/14.10.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 28.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş ; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.lajumatate.ro; www.locbun.ro; www.olx.ro; www.publi24 ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 21.10.2019; 
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Reșița; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura părților sociale deținute de către SC 
Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL, oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal nr. 1394/28.10.2019.  
Lichidatorul judiciar va continua organizarea de licitații publice în vederea valorificării bunurilor mobile și a părților 
sociale aparținând debitoarei SC Hydro-Engineerin SA la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
VII. Referitor la valorificarea bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor în 
curs de execuție și imobilizărilor corporale în curs. De la data întocmirii ultimului raport de activitate, au fost organizate 
următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 14.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.olx.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în cotidianul Evenimentul zilei din data de 10.09.2019.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile de natura stocurilor deținute de către SC Hydro-
Engineering SA, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal nr. 1235/14.10.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 28.10.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
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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. 1395/28.10.2019.  
VIII. Referitor la valorificarea bunurilor imobile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. Lichidatorul judiciar 
a procedat la anularea licitațiilor publice din datele de 01.08.2019, 15.08.2019, 29.08.2019, respectiv 12.09.2019 pentru 
bunurile imobile, respectiv la suspendarea organizării de licitații publice viitoare pentru bunurile imobile anterior 
menționate până la soluționarea dosarului nr. 1630/290/2018. Bunurile imobile vor fi în continuare expuse pe piață în 
vederea prezentării acestora potețialilor ofertanți. 
IX. 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 se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local 
al Municipiului Reșița în sarcina subscrisei, în cuantum total de 540.358,00 lei: 
A fost constituit dosarul nr. 1194/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Timiș. Subscrisei i-a fost comunicată Adresa 
emisă în data de 21.06.2019 de către Tribunalul Caraș-Severin prin care a fost notificată cu privire la obligația de achita 
taxa de timbru în cuantum de 50 lei pentru petitul privind anularea HCL și 50 lei pentru obligare recalculare impozit, 
sub sancțiunea anulării cererii de chemare în judecată ca netimbrată.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru pentru prezentul demers judiciar solicitând Instanței, în baza art. 77 din Legea nr. 
85/2006 să constate că prezenta acţiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul 
asociat nr. 1194/115/2019/a1, la primul termen de judecată din data de 16.07.2019, prin Încheierea finală nr. 
258/16.07.2019 fiind respinsă cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de reclamanţii Consultant 
Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L., în calitate de lichidator judiciar al SC Hydro-
Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar a achitat taxa de timbru în cuantum de 100 lei, conform chitanței pentru încasarea creanțelor 
bugetelor locale seria 50790/2019 CSRE nr. 45711/25.07.2019.  
Primul termen de judecată în dosarul nr. 1194/115/2019 a fost stabilit în data de 16.10.2019. La termenul de judecată 
din data de 16.10.2019, prorogă pronunţarea asupra verificării de scripte şi a cererii subsidiare la termenul de judecată 
viitor stabilit în data de 13.11.2019, după ce pârâţii vor depune la dosar borderoul de expediere a corespondenţei şi 
dovada comunicării către reclamantă a HCL nr. 505/2018, la sediul social al acesteia. 
A fost constituit dosarul nr. 1243/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin . 
Subscrisei i-a fost comunicată Adresa emisă în data de 25.06.2019 de către Tribunalul Caraș-Severin prin care a fost 
notificată cu privire la obligația de achita taxa de timbru în cuantum de 100 lei.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru pentru prezentul demers judiciar solicitând, în mod respectuos, Onoratei Instanțe, în 
baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să constate că prezenta acţiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1243/115/2019/a1, la primul termen de judecată din data de 15.07.2019, prin 
Încheierea finală nr. 255/15.07.2019 fiind respinsă cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de 
reclamanţii Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L., în calitate de lichidator 
judiciar al SC Hydro-Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar a achitat taxa de timbru în cuantum de 100 lei, conform chitanței pentru încasarea creanțelor 
bugetelor locale seria 50790/2019 CSRE nr. 45712/25.07.2019.  
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 L.”, a formulat cerere de suspendare a prezentei acțiuni până la 
soluționarea definitivă a dosarelor  nr. 1194/115/2019. 
A fost constituit dosarul nr. 1331/115/2019, având primul termen de judecată stabilit în data de 16.07.2019. 
Subscrisei i-a fost comunicată citația emisă la data de 02.07.2019 cu mențiunea de a achita taxa judiciară de timbru în 
cuantu, de 20 lei, sub sancțiunea anulării cererii ca netimbrată în caz de neachitare, respectiv obligația de achita 
cauțiunea în sumă de 9.516,85 lei și depunerea la dosar a dovezii calității de reprezentant.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cerere de reexaminare, împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru pentru prezentul demers judiciar solicitând, în mod respectuos, Onoratei Instanțe, în 
baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să constate că prezenta acţiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1331/115/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 10.07.2019. 
La termenul de judecată din data de 10.07.2019, prin Încheierea finală nr. 254/10.07.2019 este respinsă cererea de 
reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator 
judiciar al SC Hydro-Engineering SA. Lichidatorul judiciar a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 20,00 lei, 
conform chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale seria 50790/2019 CSRE nr. 44647/15.07.2019. 
La termenul de judecată din data de 16.10.2019, prin Sentinţa civilă nr. 399/16.10.2019 este respinsă cererea de 
suspendare executare act administrativ formulată de reclamanta SC Hydro-Engineering SA, prin lichidator judiciar 
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Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual De Insolvenţă Dăogaru P. L. în contradictoriu cu pârâta Unitatea 
Administrativ Teritorială a Municipiului Reşiţa-Direcţia Impozite şi Taxe prin primar. Cu drept de recurs în termen de 5 
zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Caraş-Severin.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.”  a formulat recurs împotriva Sentinţei civile nr. 
399/16.10.2019, pronunţată de către Tribunalul Caraş – Severin, în dos. nr. 1331/115/2019, solicitând admiterea 
recursului, casarea în parte (raportat la motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 8., a hotărârii atacate şi în 
rejudecarea fondului  admiterea în totalitate a acţiunii precizate şi completate formulată de către subscrisa şi implicit să 
se dispună: suspendarea executării următoarelor acte administrative fiscale: Decizia 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 în cuantum de 501.685,00 lei reprezentând impozit pe clădiri pentru imobilul situat în  
strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin; până la soluţionarea definitivă a cauzei. 
A fost constituit dosarul nr. 1332/115/2019, având primul termen de judecată stabilit în data de 16.07.2019. 
Subscrisei i-a fost comunicată adresa emisă la data de 03.07.2019 cu mențiunea de a achita taxa judiciară de timbru în 
cuantu, de 20 lei, sub sancțiunea anulării cererii ca netimbrată în caz de neachitare, respectiv obligația de achita 
cauțiunea în sumă de 9.516,85 lei.  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat cerere de reexaminare, împotriva modului de 
stabilire a taxei judiciare de timbru pentru prezentul demers judiciar solicitând, în mod respectuos, Onoratei Instanțe, în 
baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să constate că prezenta acţiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1332/115/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 15.07.2019. 
La termenul de judecată din data de 15.07.2019, prin Încheierea finală nr. 256/15.07.2019 este respinsă cererea de 
reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator 
judiciar al SC Hydro-Engineering SA. 
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat precizare de acțiune prin intermediul căreia 
subscrisa clarifică cadrul procesual din prezentul dosar, precum și cererea prin intermediul căreia a solicitat Instanței, să 
revină asupra măsurii stabilirii cauţiunii în cuantum de 9.516,85 lei în sarcina reclamantei, în sensul că această cauţiune 
nu este datorată de către reclamantă raportat la art. 77 din Legea nr. 85/2006, respectiv să revină asupra măsurii stabilirii 
taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei, raportat la prev. art. 77 din Legea nr. 85/2006 care stipulează faptul că 
prezenta acţiune este scutită de taxă judiciară de timbru. 
La primul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 1332/115/2019 din data de 16.07.2019, judecătorul-sindic a 
pus în vedere apărătorului reclamantei, av. Duţulescu L., să achitate taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei şi 
să depună la dosar, până la următorul termen de judecată dovada de achitare a acesteia, în original. Revine asupra 
cauţiunii în cuantum de 9.516,85 lei stabilită în sarcina reclamantei, având în vedere procesul verbal al Adunării 
generale a creditorilor nr. 746/12.07.2019. Ia act de precizarea apărătorului ales al reclamantei, av. Duţulescu L. că se 
obligă să comunice pârâţilor prin email înscrisurile ataşate la precizarea de acţiune. Acordă termen în cunoştinţă 
reclamantei SC Hydro-Engineering SA prin Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. 
L. în calitate de lichidator judiciar provizoriu şi pârâţilor Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reşiţa - Direcţia 
Impozite şi Taxe prin Primar şi Consiliul Local al Municipiului Reşiţa. Amână judecata cauzei la data de 13.09.2019. 
Lichidatorul judiciar a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 20,00 lei, conform chitanței pentru încasarea 
creanțelor bugetelor locale seria 50790/2019 CSRE nr. 45710/25.07.2019.  
La termenul de judecată din data de 13.09.2019 se amână pronunțarea pentru data de 16.09.2019. 
La termenul de judecată din data de 16.09.2019, prin Hotărârea nr. 337/16.09.2019 este admisă excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtului Municipiul Reşiţa prin primar. Respinge cererea de suspendare executare act administrativ 
formulată de reclamanta S.C. Hydro-Engineering S.A. prin lichidator judiciar provizoriu Consultant Insolvenţă S.P.R.L. 
şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Reşiţa prin primar, ca fiind 
formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge cererea de suspendare executare act 
administrativ formulată de reclamanta S.C. Hydro-Engineering S.A. prin lichidator judiciar provizoriu Consultant 
Insolvenţă S.P.R.L. reprezentată legal prin asociat Popescu G. şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L. 
reprezentată legal prin asociat coordonator av. Dăogaru P. L. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al 
Municipiului Reşiţa. Fără cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la 
Tribunalul Caraş-Severin. 
Lichidatorul judiciar reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat și a depus la 
Tribunalul Caraș-Severin în data de 23.09.2019, la dosarul nr. 1332/115/2019, recurs împotriva Sentinţei civile nr. 
337/16.09.2019, pronunţată de către Tribunalul Caraş – Severin, în dos. nr. 1332/115/2019, solicitând, Onoratei Curţi ca 
prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea recursului, casarea în parte (raportat la motivele de casare 
prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 8., a hotărârii atacate şi în rejudecarea fondului să dispuneţi admiterea în totalitate a 
acţiunii precizate şi completate formulată de către subscrisa şi implicit să dispuneţi: suspendarea executării următoarelor 
acte administrative: „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”, emisă de către Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, până la 
soluţionarea definitivă a cauzei, astfel nu înţelegem să atacăm hotărârea cu privire la admiterea excepţiei lipsei calităţii 
procesuale pasive a UAT a Mun. Reşiţa. 
XI. Referitor la cererea de plată a creanței curente nr. 42612/21.05.2019 formulată de UAT Municipiul Reșița. La data 
de 31.05.2019, creditorul UAT Municipiul Reșița a formulat cererea de plată nr. 42612/21.05.2019 prin care a solicitat 
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lichidatorului judiciar să dispună plata creanței curente în cuantum de 270.089,00 lei, reprezentând impozit clădiri, 
impozit teren folosință, impozit teren intravilan, taxă publicitate, taxă protecție civilă, aferente perioadei 11.12.2018 – 
20.05.2019. La termenul de judecată din data de 17.10.2019, în baza dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod procedură 
civilă suspendă judecarea contestaţiei formulate de contestatoarea UAT Municipiul Reşiţa, în contradictoriu cu 
debitoarea Hydro-Engineering SA prin lichidator judiciar CII Dăogaru P. L. şi Consultant Insolvenţă SPRL şi creditorii 
DGRFP Timişoara prin AJFP Caraş-Severin, Marfin Bank România SA şi BRD-GSG SA, până la soluţionarea 
definitivă a dosarelor nr. 1194/115/2019 şi nr.1243/115/2019 ale Tribunalului Caraş-Severin. 
XII. Referitor Somația nr. 46945/05.06.2019 comunicată de către Primăria Municipiului Reșița. Prin Somația nr. 
46945/05.06.2019 comunicată de către 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, 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.  
În conformitate cu cele hotarâte în cadrul Adunării Generale a Creditorilor SC Hydro-Engineering SA din data de 
27.09.2019, consemnată în Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1113/27.09.2019, lichidatorul 
judiciar prin reprezentant convențional av. Duțulescu L., a formulat o cerere de constatare a situației de fapt a imobilului 
situat în Resita str. Calea Caransebeșului, nr.16 A, CS, fiind constituit dosarul execuțional nr 195/ex/2019 al BEJ Brad 
T. Gh.. 
În data de 02.10.2019 reprezentanții lichidatorului judiciar (av. Duțulescu L. și practician în insolvență Dăogaru P.) s-au 
deplasat alături de executorul judecătoresc Brad T. Gh., expertul evaluator Anevar desemnat de executorul judecătoresc 
Cojocaru M., administratorul special Pop S. și reprezentanții firmei de pază la imobilul în discuție, întocmindu-se 
procesul-verbal de constatatare a unei stari de fapt incheiat în data de 02.10.2019 orele 14.00.  
În esență, executorul judecătoresc a constatat că „clădirea situată în Reșița str. Calea Caransebesului 16A este în stare 
bună”, urmând ca expertul evaluator desemnat să întocmească o notă de opinie pentru fiecare element de structură în 
parte - notă de opinie ce urmează a fi atașata pv de constatare si folosită în conformitate cu hotârârea AGC. 
XIII. Mențiuni privind cheltuielile de procedură. Lichidatorul judiciar a avansat până la data prezentului raport suma de 
725,74 lei pentru plata cheltuielilor de procedură, sume nerecuperate până în prezent: 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
Nr. Serie 

Documente 
Data Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00011820 30.09.2019 16.10 lei comunicare acte Tribunalul Caraș-Severin 

2 SC OMV Petrom Marketing SRL  0531-00399 02.10.2019 275.95 lei alimentare combustibil 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00048798 10.10.2019 12.80 lei comunicare acte Tribunalul Caraș-Severin 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00048950 11.10.2019 9.40 lei comunicare acte Tribunalul Caraș-Severin 
5 SC Eurogenetic SRL 54 21.10.2019 29.70 lei cheltuieli vizita Vista Bank SA 
6 SC Eurogenetic SRL 27 21.10.2019 381.79 lei cheltuieli deplasare vizita Vista Bank SA 

  
Sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de 

procedură 725.74 lei  
XIV. Mențiuni privind retribuția administratorului/lichidatorului judiciar. Retribuția administratorului (noiembrie 2013 
– ianuarie 2018)/lichidatorului judiciar (februarie 2018 – octombrie 2019) este în sumă de 402.012,15 lei, din care a fost 
achitată retribuția în procedura de insolvență de 105.280,00 lei și achitată retribuția în procedura de faliment de 61.440 
lei. 
XV. 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.   
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 


