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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1804 Data emiterii: 19.06.2020 
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, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, comunică: Raportul de 
activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data 
de 20.01.2020, astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

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

Engineering SA din data de 26.06.2020 

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 licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar 
din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA.  
(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 
acest preț. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii 
prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA.  
(4).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura materii prime, materiale consumabile din 
averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 
publice la acest preț. 
(5).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din 
averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
(6).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din averea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
(7).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil compus din Teren în 
suprafață totală de 9.651 mp, cu destinație intravilan, categoria de folosință Curți/construcții, CAD: 2476, Top: G 
101/6/a și Clădire cu destinația construcții de locuințe, în suprafață construită la sol de cca. 1.101 mp iar în suprafață 
desfășurată de cca. 1.733 mp (estimare), cu regim de înălțime Ds+P+1Er, apartamentată faptic în 11 locuințe și 8 garaje, 
înscris în CF nr. 31645 Reșița – lot teren Cad. 2476, nr. top. G101/6/a și Vila Renk Cad. C2476, nr. top. G101/6/a din 
averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA 
(8). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului imobil denumit VILA RENK, situat în Reșița, 
strada Gugu nr. 1, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 31645 Reșița, aflat în averea debitoarei SC Hydro-Engineering 
SA la prețul de 90% din prețul de evaluare, prin organizarea de 8 licitații publice la acest preț. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar 
din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile de natura obiectelor de inventar aflate în averea debitoarei, 
lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, 
conform regulamanentului aprobat.  
Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
1. Licitația publică organizată în data de 20.05.2020 la 60% 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.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
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• în ziarul Național din data de 14.05.2020; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei publice cu strigare, se constată faptul că, s-au înscris la licitaţie 
următorii ofertanți, respectiv: 
-HORA L., a depus oferta de cumpărare din data de 19.05.2020, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 500 
lei + TVA, suma virată în contul unic de insolvență al debitorului SC Hydro-Engineering SA RO21 BRDE 110S V346 
0081 1100, deschis la BRD GSG, conform OP din 19.05.2020, respectiv a achitat garanția de participare la licitație în 
sumă de 191,00 lei, conform ordinului de plată din 19.05.2020, pentru următoarele bunuri mobile: 
Nr. Nr. 

inventar 
Denumire  

Cant.  
VALOARE 
UNITARĂ 
60%, fără TVA 

VALOARE 
TOTALĂ 60%, 
fără TVA 

VALOARE 
TOTALĂ 60%, cu 
TVA 

1 16805 BIBLIOTECA FURNIR NUC        1  36,00 lei 36,00 lei 42,84 lei 

2 19249 BIROU BIBLIOTECA        1  42,00 lei 42,00 lei 49,98 lei 

3 16831 DULAP METALIC 2 USI                                                              1  120,00 lei 120,00 lei 142,80 lei 

4   FRIGIDER ARISTON BD 293  1 102,00 lei 102,00 lei 121,38 lei 

5   FRIGIDER ARISTON BD 293  1 102,00 lei 102,00 lei 121,38 lei 

6   FRIGIDER ARISTON BD 293 V 1 102,00 lei 102,00 lei 121,38 lei 

7   MASINA DE SPALAT VASE ARISTON LI 420 1 198,00 lei 198,00 lei 235,62 lei 

8   MASINA DE SPALAT VASE ARISTON LI 420 1 198,00 lei 198,00 lei 235,62 lei 

9   MASINA DE SPALAT VASE ARISTON LI 420 1 198,00 lei 198,00 lei 235,62 lei 

10   MASINA DE SPALAT VASE ARISTON LI 420 1 198,00 lei 198,00 lei 235,62 lei 
11   MASINA DE SPALAT VASE ARISTON LI 420 1 198,00 lei 198,00 lei 235,62 lei 
12   ROABA 85 l 1 36,00 lei 36,00 lei 42,84 lei 

13 100-0011 SCAUN ERGONOMIC        1  18,00 lei 18,00 lei 21,42 lei 

14 100-0013 SCAUN ERGONOMIC        1  18,00 lei 18,00 lei 21,42 lei 

15 100-0015 SCAUN ERGONOMIC        1  18,00 lei 18,00 lei 21,42 lei 

16   SCAUN ERGONOMIC        1  24,00 lei 24,00 lei 28,56 lei 

    TOTAL:     1.608,00 lei 1.913,52 lei 

la prețul total de 1.608,00 lei exclusiv TVA, respectiv 1.913,52 lei inclusiv TVA.  
Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitorului SC HYDRO-ENGINEERING SA – 
înfaliment, in bankruptcy, enfaillite, nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la BRD GSG, după cum urmează: 
-suma de 604,00 lei, conform ordinului de plată din 18.05.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
-Suma de 1.723,00 lei prin OP din data de 21.05.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație 
din 20.05.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. 
Transferul dreptului de proprietate de la SC HYDRO-ENGINEERING SA la adjudecatarul HORA L. a bunurilor 
mobile menționate mai sus s-a realizat pe baza Procesului verbal de licitație nr. 1448 din 20.05.2020 și a actului de 
adjudecare nr. 1516 din 27.05.2020.  
-SC TMA GUARD&SECURITY SRL, cu sediul în Sat Șimian, Comuna Șimian, str. 29, nr. 14, jud. Mehedinți, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J25/175/2013, CUI RO 31690687, 
reprezentată prin HORA L., a depus oferta de cumpărare din data de 08.05.2020, respectiv a achiziționat caietul de 
sarcini în sumă 500 lei, suma virată în contul unic de insolvență al debitorului SC Hydro-Engineering SA RO21 BRDE 
110S V346 0081 1100, deschis la BRD GSG, respectiv a achitat garanția de participare la licitație în sumă de 268,00 
lei, conform ordinului de plată din 08.05.2020, pentru următoarele bunuri mobile: 
Nr. Nr. inventar Denumire  Cant.  VALOARE 

UNITARĂ 60%, 
fără TVA 

VALOARE TOTALĂ 
60%, fără TVA 

VALOARE 
TOTALĂ 60%, cu 
TVA 

1   MASA FOISOR 1 354,00 lei 354,00 lei 421,26 lei 
2 200-0061    :   200-

0210 
SCAUNE  METALICE ROSII      30  18,00 lei 540,00 lei 642,60 lei 

3   SCAUNE FOISOR 10 126,00 lei 1.260,00 lei 1.499,40 lei 
    TOTAL:     2.154,00 lei 2.563,26 lei 

la prețul total de 2.154,00 lei exclusiv TVA, respectiv 2.563,26 lei inclusiv TVA.  
Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitoruluiSC HYDRO-ENGINEERING SA – 
înfaliment, in bankruptcy, enfaillite, nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la BRD GSG, după cum urmează: 
-suma de 268,00 lei, conform ordinului de plată din 08.05.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
-Suma de 2.295,26 lei prin OP din data de 22.05.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație 
din 20.05.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. 
Transferul dreptului de proprietate de la SC HYDRO-ENGINEERING SA la adjudecatarul SC TMA 
GUARD&SECURITY SRL a bunurilor mobile menționate mai sus s-a realizat pe baza Procesului verbal de licitație nr. 
1449 din 20.05.2020 și a actului de adjudecare nr. 1582 din 28.05.2020. 
2. Licitația publică organizată în data de 27.05.2020 la 60% 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.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
La data întocmirii prezentului raport de activitate nu s-a înscris niciun ofertant pentru a participa la licitația publică din 
data de 27.05.2020.  
2. . Licitația publică organizată în data de 03.06.2020 la 60% 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.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
La data întocmirii prezentului raport de activitate nu s-a înscris niciun ofertant pentru a participa la licitația publică din 
data de 03.06.2020. 
3. Licitația publică organizată în data de 10.06.2020 la 60% 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.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
La data întocmirii prezentului raport de activitate nu s-a înscris niciun ofertant pentru a participa la licitația publică din 
data de 10.06.2020. 
4. Licitația publică organizată în data de 17.06.2020 la 60% 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.imediat.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
La data întocmirii prezentului raport de activitate nu s-a înscris niciun ofertant pentru a participa la licitația publică din 
data de 17.06.2020. 
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).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 
acest preț 
Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 
fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv interesul 
redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul 
de 50% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 
obiectelor de inventar din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii 
prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile de natura stocurilor de materii prime, materiale 
consumabile aflate în averea debitoarei, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și 
organizarea ședințelor de licitație publică, conform regulamanentului aprobat.  
Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
-Licitația publică organizată în data de 20.05.2020 la 60% 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; 
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• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 

• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 13.05.2020.  

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. 1450/20.05.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 27.05.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 13.05.2020.  

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. 1512/27.05.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 03.06.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 03.06.2020.  

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. 1615/03.06.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 10.06.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 03.06.2020.  

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. 1682/10.06.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 17.06.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 03.06.2020.  

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. 1765/17.06.2020. 
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). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii prime, materiale 
consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin organizarea 
de 5 licitații publice la acest preț. 
Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 
fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv interesul 
redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 
stocurilor de materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 50% 
din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
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(5).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din 
averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile de natura mijloacelor fixe aflate în averea debitoarei, 
lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, 
conform regulamanentului aprobat.  
Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
-Licitația publică organizată în data de 20.05.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020.  

Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 1451/20.05.2020, la licitația publică din data de 20.05.2020 s-a 
înscris ofertantul Hora L., care a depus oferta de cumpărare din data de 19.05.2020, respectiv a achiziționat caietul de 
sarcini în sumă 500 lei + TVA, suma virată în contul unic de insolvență al debitorului SC Hydro-Engineering SA RO21 
BRDE 110S V346 0081 1100, deschis la BRD GSG, conform OP din 18.05.2020, respectiv a achitat garanția de 
participare la licitație în sumă de 604,00 lei, conform ordinului de plată din 18.05.2020, pentru bunul mobil Remorca F 
Rema La Mandrin, Serie Șasiu: VF9PP3202RM112510, identificată cu nr. de inventar 6795, la prețul total de 5.072,00 
lei exclusiv TVA, respectiv 6.035,68 lei inclusiv TVA. 
Conform Actului de adjudecare nr. 1518/27.05.2020, dl. Hora L., a adjudecat bunul mobil aflat în patrimoniul 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA: Remorca F Rema La Mandrin, Serie Șasiu: VF9PP3202RM112510, identificată 
cu nr. de inventar 6795, la prețul total de 5.072,00 lei exclusiv TVA, respectiv 6.035,68 lei inclusiv TVA. 
Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitorului SC Hydro-Engineering SA – înfaliment, in 

bankruptcy, enfaillite, nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la BRD GSG, după cum urmează: 
-suma de 604,00 lei, conform ordinului de plată din 18.05.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
-suma de 5.432,00 lei prin OP din data de 21.05.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație 
din 20.05.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100.  
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 1519/27.05.2020, bunul mobil anterior menționat, a fost predat 
adjudecatarului dl. Hora L. 
De asemenea, conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 1456/20.05.2020, la licitația publică din data de 
20.05.2020 s-a înscris și ofertantul persoana juridică Beste Norske SRL, cu sediul în Mun. Timișoara, str. Moise 
Doboșan, nr. 5, SAD 2, Încăperea 26, Parter, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Cluj sub nr. J35/2384/2018, CUI 39608977, reprezentată prin delegat dl Lungu D., conform Hotărâre A.G.A. 
a societății BESTE NORSKE S.R.L. nr. 2020057 din 19.05.2020, care a depus oferta de cumpărare din data de 
06.05.2020, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 500 lei + TVA, suma virată în contul unic de insolvență al 
debitorului SC Hydro-Engineering SA RO21 BRDE 110S V346 0081 1100, deschis la BRD GSG, conform OP din 
05.05.2020 (referință 367731761), respectiv a achitat garanția de participare la licitație în sumă de 47.623,41 lei, 
conform ordinului de plată din 20.05.2020 (referință 373286261), pentru următoarele bunuri mobile: 

Nr. Nr. inventar 
STAND HIDROENERGETIC COMPLEX 
DE PROBĂ, compus din: 

Valoare de piață estimată - lei 
80% (fără TVA) 

Valoare de piață estimată - lei 
80% 
(cu TVA) 

1 6747 STAND ENERGETIC 13.697,60 lei 16.300,14 lei 

2 6748 STATIE 3.584,00 lei 4.264,96 lei 

3 6749 TRADUCTOR DE 3.598,40 lei 4.282,10 lei 

4 6750 TRADUCTOR DE  1.208,00 lei 1.437,52 lei 

5 6751 APARAT SUDURA 8.122,40 lei 9.665,66 lei 

6 6754 STAND PROBA 313.114,40 lei 372.606,14 lei 

7 6759 MENGHINA  3.065,60 lei 3.648,06 lei 

8 6760 STAND PROBA 19.101,60 lei 22.730,90 lei 

9 6764 DEBITMETRU 10.169,60 lei 12.101,82 lei 
10 6765 FURNITURA 1.122,40 lei 1.335,66 lei 

11 6766 MULTIMETRU DIGITAL 1.152,00 lei 1.370,88 lei 

12 6767 OSCILOSCOP DIGITAL 5.415,20 lei 6.444,09 lei 
13 6772 STAND GARANTIE 1.890,40 lei 2.249,58 lei 

14 6773 STAND GARANTIE 3.759,20 lei 4.473,45 lei 

15 6774 STAND PROBA 4.755,20 lei 5.658,69 lei 

16 6775 STAND PT TURBINE 936,00 lei 1.113,84 lei 

17 6776 STATIE VENTILATIE 1.085,60 lei 1.291,86 lei 

18 6777 ECHIPAMENT DE  1.976,80 lei 2.352,39 lei 

19 6778 CHEIE 779,20 lei 927,25 lei 



6 
 

20 6779 CANTAR KPZ 2E 6 TONE 1.663,20 lei 1.979,21 lei 
21 6219 PANOU OPERATOR 988,00 lei 1.175,72 lei 
    Total 401.184,80 lei 477.409,91 lei 

la prețul total de 401.184,80 lei exclusiv TVA, respectiv 477.409,91 lei inclusiv TVA. 
Diferenţa de preţ pentru bunurile mobile adjudecate (detaliate în tabelul de mai sus), în valoare de 429.786,50 lei, va fi 
depusă în termen de 30 (treizeci) zile, în contul de faliment al debitoarei SC Hydro-Engineering SA, nr. RO21 BRDE 
110S V346 0081 1100 deschis la BRD GSG, conform disp. art. 771 alin. (3) Noul Cod de procedură civilă. 
-Licitația publică organizată în data de 20.05.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020.  

Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 1514/27.05.2020, s-a înscris Hora L., care a depus oferta de 
cumpărare din data de 26.05.2020, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 500 lei + TVA, suma virată în 
contul unic de insolvență al debitorului SC Hydro-Engineering SA RO21 BRDE 110S V346 0081 1100, deschis la 
BRD GSG, conform OP din 18.05.2020, respectiv a achitat garanția de participare la licitație în sumă de 412,00 lei, 
conform ordinului de plată din 26.05.2020, pentru următoarele bunuri mobile: 

Nr. Nr. inventar Denumire mijloc fix 
Valoare de piață estimată - lei 
80% (fără TVA) 

Valoare de piață estimată - lei 80%  
(cu TVA) 

1 6385 AP. GIMNASTICA  1.258,56 lei 1.497,69 lei 

2 6386 AP. GIMNASTICA  1.110,96 lei 1.322,04 lei 

3 6387 AP. GIMNASTICA  1.087,20 lei 1.293,77 lei 
    TOTAL 3.456,72 lei 4.113,50 lei 

la prețul total de 3.456,72 lei exclusiv TVA, respectiv 4.113,50 inclusiv TVA. 
Conform Actului de adjudecare nr. 1522/27.05.2020, bunurile anterior menționate au fost adjudecate de către persoana 
fizică Hora L.. 
Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitorului SC Hydro-Engineering SA – înfaliment, in 

bankruptcy, enfaillite, nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la BRD GSG, după cum urmează: 
-suma de 412,00 lei, conform ordinului de plată din 26.05.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
-suma de 3.702,00 lei prin OP din data de 27.05.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație 
din 27.05.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. 
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 1523/27.05.2020, bunurile anterior menționate, au fost predate 
adjudecatarului dl. Hora L. 
-Licitația publică organizată în data de 03.06.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020.  

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. 1615/03.06.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 10.06.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020.  

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. 1682/10.06.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 17.06.2020 la 60% 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.publi24.ro; www.lajumatate.ro; www.imediat.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Reșița; 
• în ziarul Național din data de 14.05.2020.  
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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. 1765/17.06.2020. 
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. 
(6).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din averea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 
fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, respectiv interesul 
redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 
70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura 
mijloacelor fixe din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
(7).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil compus din Teren în 
suprafață totală de 9.651 mp, cu destinație intravilan, categoria de folosință Curți/construcții, CAD: 2476, Top: G 
101/6/a și Clădire cu destinația construcții de locuințe, în suprafață construită la sol de cca. 1.101 mp iar în suprafață 
desfășurată de cca. 1.733 mp (estimare), cu regim de înălțime Ds+P+1Er, apartamentată faptic în 11 locuințe și 8 garaje, 
înscris în CF nr. 31645 Reșița – lot teren Cad. 2476, nr. top. G101/6/a și Vila Renk Cad. C2476, nr. top. G101/6/a din 
averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA 
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile de natura mijloacelor fixe aflate în averea debitoarei, 
lichidatorul judiciar a procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, 
conform regulamanentului aprobat.  
Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
-Licitația publică organizată în data de 20.05.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 10.05.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 13.05.2019. Lichidatorul 
judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, 
nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost 
încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 561/20.05.2019.  
-Licitația publică organizată în data de 03.06.2019 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.locbun.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, și la Primăria Reșița", respectiv a 
publicat în ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019 precum si la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. Până în prezent nu s-a înscris niciun ofertant la licitația 
publică din data de 03.06.2019. 
-Licitația publică organizată în data de 01.07.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 03.06.2019, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a 
efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 13.05.2019. Lichidatorul 
judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş, 
nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost 
încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 720/01.07.2019. 
-Licitația publică organizată în data de 27.03.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 16.03.2020, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat 
și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Național din data de 16.03.2020. Lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat 
nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal de licitație publică nr. 977/27.03.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 10.04.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 16.03.2020, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat 
și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Național din data de 16.03.2020. Lichidatorul judiciar a 
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constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat 
nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal de licitație publică nr. 1116/10.04.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 24.04.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 10.04.2020, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat 
și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Național din data de 16.03.2020. Lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat 
nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal de licitație publică nr. 1242/24.04.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 08.05.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 24.04.2020, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat 
și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Național din data de 16.03.2020. Lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat 
nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal de licitație publică nr. 1360/08.05.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 22.05.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 08.05.2020, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat 
și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Național din data de 16.03.2020. Lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat 
nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal de licitație publică nr. 1486/22.05.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 05.06.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 22.05.2020, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat 
și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Național din data de 16.03.2020. Lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat 
nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal de licitație publică nr. 1631/05.06.2020. 
-Licitația publică organizată în data de 19.06.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 05.06.2020, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat 
și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Național din data de 16.03.2020. Lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat 
nici un cumpărător care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, drept pentru care a fost încheiat procesul-
verbal de licitație publică nr. 1794/19.06.2020. 
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. 
(8). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului imobil denumit VILA RENK, situat în Reșița, 
strada Gugu nr. 1, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 31645 Reșița, aflat în averea debitoarei SC Hydro-Engineering 
SA la prețul de 90% din prețul de evaluare, prin organizarea de 8 licitații publice la acest preț. 
Având în vedere faptul că bunul imobil  din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, denumit VILA RENK, situat 
în Reșița, strada Gugu nr. 1, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 31645 Reșița nu a fost valorificat în ședințele de 
licitație organizate de către lichidatorul judiciar conform Regulamentului aprobat de Adunarea creditorilor, lichidatorul 
judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului imobil 
de mai sus aflat în averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 90% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării denumit VILA 
RENK, situat în Reșița, strada Gugu nr. 1, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 31645 Reșița din averea debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA la prețul de 90% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 
 
 
 


