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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2709 Data emiterii: 31.08.2020 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, de 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 lichidatorului judiciar în procedura de faliment al debitorului SC Hydro-Engineering SA, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 22 (douăzeci și două) file. 

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 

procedura de faliment al debitorului SC Hydro-Engineering SA 

Număr dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
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 întocmirea Raportului de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de 
faliment a debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 2261/29.07.2020 pentru termenul lunar din data de 01.08.2020, 
raportul fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12627/31.07.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Hydro-Engineering-SA-
termen-lunar-01.08.2020.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 disp. art. 13 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA în data de 11.08.2020, la ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(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 40% 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 40% 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 60% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
(7).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil denumit Institut Cercetare, 
situat în Reșița, Calea Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, compus din: Teren în suprafață totală de 13.970,00 
mp, cu destinație intravilan, categoria de folosință Curți/construcții, compus din trei loturi unite fizic și funcțional 
(Institut – nr. top. (G100/a/2-G100/a/3)/1; nr. Cad. nou 5.330; CF 30.703; S. construită 1.382,81 mp; S. acte 3.311,00 
mp; Desch./Lăț. 87,00 mp; Laborator - nr. top. (G100/a/2-G100/a/3)/2; nr. Cad. nou 5.331; CF 30.706; S. construită 
1.625,94 mp; S. acte – 4.501,00 mp; Desch./Lăț. 32,00 mp; Atelier – nr. top. (G100/a/2-G100/a/3)/3; nr. Cad. nou 
5.332; CF. 30.699; S. construită 1.178,18 mp; S. acte – 6.158,00 mp; Desch/Lăț. 130,00 mp) și Clădiri cu destinația 
birouri, cercetare industrială, depozitare și anexe, în suprafață construită la sol cumulată de 4.186,9 mp, suprafață 
construită desfășurată de 12.157,9 mp, constituite din: C1 – Clădire Institut – proiectare, regim înălțime P + 4E (cca 18 
m H); S. construită 1.119,00 mp; S. Constr. desf. 5.492,06 mp; C2 – Institut – Sală Conferințe, regim înălțime Parter 
(cca 5 m H); S. construită 263,81 mp; S. Constr. desf. 263,81 mp; C3 – Atelier mecanic, regim înălțime P (9 m H), 
P+1E (6 m H); S. construită 693,86 mp; S. Constr. desf. 693,86 mp; C4 – Atelier sudură, regim înălțime Parter (6, sau 3 
m H); S. construită 185,36; S. Constr. desf. 185,36 mp; C5 – Atelier electric, regim înălțime Parter (cca 3,5 m H); S. 
construită 298,96 mp; S. Constr. desf. 298,96 mp; C6.a – Laborator cercetare, regim înălțime P+2E (cca 24 m H); S. 
construită 700,00 mp; S. Constr. desf. 2.100,00 mp; C6.b – Laborator cercetare, regim înălțime P+4E (cca 18 m H); S. 
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construită 424,00 mp; S. Constr. desf. 2.120,00 mp; C7 – Laborator tarare, regim înălțime P+1E (cca 10 m H); S. 
construită 501,94 mp; S. Constr. desf. 1.003,88din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, la preţul de 100% din 
valoarea de evaluare. 
(8).Aprobarea Regulamentului de vânzare al bunului imobil denumit Institut Cercetare, situat în Reșița, Calea 
Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30699 Reșița, CF nr. 30703 Reșița şi CF nr. 30706 Reșița, 
aflat în averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, pornind de la preţul de 90% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 11.08.2020, la ora 
12:00 a fost publicat în BPI nr. 13044/07.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Hydro-Engineering-SA-in-
data-de-05.08.2020.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering 
SA din data de 11.08.2020 a fost publicat în BPI nr. 13034/07.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-
ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Hydro-
Engineering-SA-din-data-de-11.08.2020.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 2473/11.08.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering 
SA întrunită în data de 11.08.2020, ora 12:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 72,15% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura obiectelor de 
inventar din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
2. Cu o majoritate de 72,15% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura obiectelor de inventar din averea 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 
acest preț. 
3. Cu o majoritate de 72,15% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura stocurilor de 
materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
4. Cu o majoritate de 72,15% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura stocurilor de materii prime, 
materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
5. Cu o majoritate de 72,15% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura mijloacelor 
fixe din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
6. Cu o majoritate de 72,15% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura mijloacelor fixe din averea 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 60% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 
acest preț. 
7. Cu o majoritate de 72,15% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil denumit Institut 
Cercetare, situat în Reșița, Calea Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, descris mai sus. 
8. Cu o majoritate de 72,15% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, (respectiv 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat Regulamentul de vânzare al bunului imobil denumit Institut Cercetare, situat în Reșița, Calea 
Caransebeşului nr. 16A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30699 Reșița, CF nr. 30703 Reșița şi CF nr. 30706 Reșița, 
aflat în averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, pornind de la preţul de 90% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț și prin organizarea de 5 licitații publice săptămânale la 80%, 
așa cum prevede acesta. 
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Procesul-verbal nr. 2473/11.08.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA din 
data de 11.08.2020, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13245/12.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Proces-verbal-AGC-din-11.08.2020-SC-
Hydro-Engineering-SA.pdf. 
III. Referitor la valorificarea bunurilor mobile de natura obiectelor de inventar din averea debitorului SC Hydro-
Engineering SA. Astfel, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-
Engineering SA din data de 26.06.2020, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de licitații publice la 50% din 
valoarea de evaluare a bunurilor de natura obiectelor de inventar: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar 

  
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 
30.06.2020; 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş   

 Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-
verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 
organizat conform 

regulament/ 
aprobare AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 08.07.2020 50% 2039/08.07.2020 - 0 4 la 50% - - 

2 15.07.2020 50% 2082/15.07.2020 - 0 3 la 50% - - 

3 
22.07.2020 50% 2195/22.07.2020 

Hora L. - 
Adjudecatar 

1999.20 
lei 

2 la 50% 
2257/ 

28.07.2020 
2258/ 

28.07.2020 

4 29.07.2020 50% 2266/29.07.2020 - 0 1 la 50% - - 

5 05.08.2020 50% 2372/05.08.2020  - 0 0 la 50% - - 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 
11.08.2020, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de licitații publice la 40% din valoarea de evaluare a 
bunurilor de natura obiectelor de inventar: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura obiectelor de inventar 

  
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 30.07.2020; 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş   

 Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de 
pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 
regula 
ment/ 

aprobare 
AGC 

Act de adjudecare 
nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 

19.08.2020 40% 

2580/19.08.2020 
2584/19.08.2020  

SC Reșița 
Reductoare și 
Regenerabile 
SA- 
Adjudecatar 
Hora L. - 
Adjudecatar 

166,60 lei 
– RRR SA 
 
337,96 lei 
– Hora L. 

4 la 40% 

2717/31.08.2020 
2703/28.08.2020  

- 

2 
26.08.2020 40% 

2677/26.08.2020 Hora L. - 
Adjudecatar 

485.52 
3 la 40% 

2731/01.09.2020  - 

Menționăm faptul că, conform procesului-verbal nr. 2580/19.08.2020, la licitația publică din data de 19.08.2020 s-a 
înscris SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA, cu sediul în Reșița, str. Făgărașului, nr. 30, jud. Caraș-Severin, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/956/1991, CUI 
1061839, reprezentată prin dl. Bara A., a depus oferta de cumpărare nr. 550 din data de 19.08.2020, respectiv a 
achiziționat caietul de sarcini în sumă 595 lei, 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 16,66 lei, conform OP nr. 440/19.08.2020, pentru următoarele bunuri de natura obiectelor de inventar: 

100-0024 casetieră 1.00 44.00 
100-0025 casetieră 1.00 44.00 
001-0023 casetiera 3 sertare 1.00 52.00 

la prețul total de 140,00 lei exclusiv TVA, respectiv 166,60 lei inclusiv TVA. 
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Astfel, conform Actului de adjudecare nr. 2717/31.08.2020, persoana juridică SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
a adjudecat bunurile mobile de natura obiectelor de inventar anterior menționate, plata preţului fiind efectuată integral 
în contul unic de insolvență al debitorului SC Hydro-Engineering SA – înfaliment, in bankruptcy, enfaillite, cod IBAN 
RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la BRD GSG, după cum urmează:  
- suma de 16,66 lei, conform OP nr. 440/19.08.2020, reprezentând garanția de participare la licitație;  
- suma de 149,94 lei conform OP nr. 468/31.08.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație 
din 19.08.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. 
De asemenea, conform procesului-verbal nr. 2584/19.08.2020, la licitația publică din data de 19.08.2020 s-a înscris 
persoana fizică Hora L., a depus oferta de cumpărare nr. 1 din data de 31.03.2020, respectiv a achiziționat caietul de 
sarcini în sumă 595 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 337,60 
lei, conform ordinului de plată din 19.08.2020, pentru următoarele bunuri mobile: 

Nr. 
Crt. 

Denumire  Cant.  
pret LEI 
(40%) 

Valoare lei (40%) 
exclusiv TVA 

Valoare lei 
(40%) 

inclusiv TVA 
1 CUPTOR ARISTON MG 21 R IX 1.00 84.00 84.00 99.96 
2 MASINA DE SPALAT VASE ARISTON LI 620 1.00 140.00 140.00 166.60 
3 PLITA ARISTON PN 941 1.00 60.00 60.00 71.40 

Total 284.00 337.96 

la prețul total de 284,00 lei exclusiv TVA, respectiv 337,96 lei inclusiv TVA.  
Astfel, conform Actului de adjudecare nr. 2703/28.08.2020, 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 337,60 lei, conform ordinului de plată din 19.08.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
- suma de 0,36 lei conform OP nr. 19.08.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație din 
19.08.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. 
Conform procesului-verbal nr. 2677/26.08.2020, la licitația publică din data de 26.08.2020 s-a înscris persoana fizică 
Hora L., a depus oferta de cumpărare nr. 1 din data de 31.03.2020, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 
595 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 48,55 lei, conform 
ordinului de plată din 26.08.2020, pentru următoarele bunuri mobile: 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
 

Cant.  
Pret LEI 
(40%) 

Valoare 
LEI (40%) 

1 FRIGIDER ARISTON BD 293 1,00 160,00 160,00 
2 FRIGIDER ARISTON M 45V IX 1,00 116,00 116,00 
3 MASINA DE SPALAT VASE ARISTON LI420 1,00 132,00 132,00 

 Total 408,00 

la prețul total de 408,00 lei exclusiv TVA, respectiv 485,52 lei inclusiv TVA.  
Astfel, conform Actului de adjudecare nr. 2731/01.09.2020, 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 48,55 lei, conform ordinului de plată din 26.08.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
- suma de 436,97 lei conform OP nr. 31.08.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație din 
19.08.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. 
IV. Referitor la valorificarea părților sociale deținute de debitor SC Hydro-Engineering SA. Lichidatorul judiciar a 
continuat organizarea de licitații publice la 80% din valoarea de evaluare a bunurilor de natura părților sociale deținute 
de debitoare. Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate aferent termenului lunar din data de 01.08.2020 
au fost organizate următoarele licitații publice: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii părților sociale 

  
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 
29.05.2020;  

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-
verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/ 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 10.06.2020 80% 1683/10.06.2020 - - 4 la 80% - - 
2 24.06/2020 80% 1872/24.06.2020 - - 3 la 80% - - 
3 08.07.2020 80% 2042/08.07.2020 - - 2 la 80% - - 
4 22.07.2020 80% 2197/22.07.2020 - - 1 la 80% - - 
5 05.08.2020 80% 2374/05.08.2020 - - 0 la 80% - - 
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Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-
Engineering SA în data de 11.09.2020, la ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1).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. 
(2).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. 
(3).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor de natura părților sociale 
deținute de SC Hydro - Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor de natura părților sociale deținute de SC Hydro - 
Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA la prețul de 70% din prețul 
de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 11.09.2020, la ora 
12:00 a fost publicat în BPI nr. 13402/17.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Convocare-AGC-Hydro-Engineering-SA-pentru-data-de-11.09.2020.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering 
SA din data de 11.09.2020 a fost publicat în BPI nr. 13429/17.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-
ul:http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Hydro-
Engineering-SA-din-data-de-11.09.2020.pdf.  
V. Referitor la valorificarea bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor în curs 
de execuție și imobilizărilor corporale în curs din averea debitorului SC Hydro-Engineering SA: Astfel, în conformitate 
cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 26.06.2020, 
lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de licitații publice la 50% din valoarea de evaluare a bunurilor de natura 
stocurilor de materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor 
în curs de execuție și imobilizărilor corporale în curs 

  
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 
30.06.2020;  

• la punctul 
de lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

 Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Particip
anți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ap
robare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 08.07.2020 50% 2040/08.07.2020 - - 4 la 50% - - 
2 15.07.2020 50% 2083/15.07.2020 - - 3 la 50% - - 
3 22.07.2020 50% 2196/22.07.2020 - - 2 la 50% - - 
4 29.07.2020 50% 2269/29.07.2020 - - 1 la 50% - - 
5 05.08.2020 50% 2373/05.08.2020 - - 0 la 50% - - 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 
11.08.2020, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de licitații publice la 40% din valoarea de evaluare a 
bunurilor de natura stocurilor de materii prime, materiale consumabile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura stocurilor de mărfuri, materiilor prime, materialelor, produselor 
în curs de execuție și imobilizărilor corporale în curs 

  
Publicația de vânzare 

a fost afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultan
t-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 
30.07.2020;  

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat în 
Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 
Timiş.  

 Nr. 
crt. 

Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Particip
anți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ap
robare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal de 
predare-primire 

nr. 

1 19.08.2020 40% 2581/19.08.2020 - - 4 la 40%  - - 
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2 26.08.2020 40% 2678/26.08.2020 - - 3 la 40%  - - 

VI. Referitor la valorificarea bunurilor imobile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. Având în vedere 
ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor imobile prin Sentința civilă nr. 98 pronunțată de Judecătoria 
Reșița în dosarul nr. 1630/290/2018*, lichidatorul judiciar a procedat expunerea pe piață respectiv la organizarea unui 
set de 5 licitații publice la 100% din valoarea de evaluare a bunurilor imobile: Teren în suprafață totală de 13.970,00 
mp, cu destinație intravilan, categoria de folosință Curți/construcții, compus din trei loturi unite fizic și functional și 
Clădiri cu destinația de birouri, cercetare industrială, depozitare și anexe, în suprafață construită la sol cumulată de 
4.186,9 mp, cu o suprafață construită desfășurată de cca 12.157,9 mp, oferite spre vânzare de către  SC Hydro-
Engineering SA, situate in Reșita str. Calea Caransebeșului 16A, jud. Caraș Severin.  
Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate aferent termenului lunar din data de 01.08.2020 au fost 
organizate următoarele licitații publice: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor imobile Teren si Clădiri cu destinația de birouri, cercetare industrială, 
depozitare și anexe situat in Reșita str. Calea Caransebeșului 16A, jud. Caraș Severin 

  
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 
05.06.2020; 

  
• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Particip
anți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/apr

obare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 19.06.2020 100% 1795/19.06.2020 - - 4 la 100% - - 
2 03.07.2020 100% 1982/03.07.2020 - - 3 la 100% - - 
3 17.07.2020 100% 2170/17.07.2020 - - 2 la 100% - - 
4 31.07.2020 100% 2300/31.07.2020 - - 1 la 100% - - 
5 14.08.2020 100% 2526/14.08.2020 - - 0 la 100% - - 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 
11.08.2020, lichidatorul judiciar a organizat următoarele licitații publice: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor imobile Teren si Clădiri cu destinația de birouri, cercetare industrială, 
depozitare și anexe situat in Reșita str. Calea Caransebeșului 16A, jud. Caraș Severin 

  
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 
05.06.2020; 

  
• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Particip
anți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/apr

obare AGC 

Act de 
adjudecar

e nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 17.08.2020 90% 2544/17.08.2020 - - 4 la 100% - - 
2 24.08.2020 90% 2670/24.08.2020 - - 3 la 100% - - 
3 31.08.2020 90% 2707/31.08.2020 - - 2 la 100% - - 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 
26.06.2020, lichidatorul judiciar a continuat organizarea de licitații publice la 100% din valoarea de evaluare a bunului 
imobil înscris în CF nr. 31645 Reșița, 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, Reșita str. Aleea Gugu nr., jud. Caraș Severin, 
lichidatorul judiciar a procedat expunerea pe piață respectiv la organizarea unui set de 5 licitații publice la 100% din 
valoarea de evaluare a bunului imobil anterior menționat.  
Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate aferent termenului lunar din data de 01.08.2020 au fost 
organizate următoarele licitații publice: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor imobile Teren si Clădiri cu destinația de birouri, cercetare industrială, 
depozitare și anexe situat in Reșita str. Aleea Gugu nr.1, jud. Caraș Severin 

  
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 
30.06.2020; 

  
• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  

Nr. Data Valoarea din prețul Procesului-verbal Participanți Valoare Licitatii Act de Proces-
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crt.  licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

de licitație nr. bunuri 
ajudecate 
inclusiv 

TVA 

rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare AGC 

adjudecare 
nr. 

verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 17.07.2020 100% 2169/17.07.2020 - - 4 la 100% - - 

2 31.07.2020 100% 2299/31.07.2020   3 la 100%   

3 14.08.2020 100% 2525/14.08.2020 - - 2 la 100% - - 

4 28.08.2020 100% 2700/28.08.2020   1 la 100%   

VII. Referitor la valorificarea mijloacelor fixe din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA. Având în vedere 
hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 26.06.2020, lichidatorul 
judiciar a procedat expunerea pe piață respectiv la organizarea unui set de 5 licitații publice la 70% din valoarea de 
evaluare a mijloacelor fixe din averea debitorului SC Hydro-Engineering SA.  
Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate aferent termenului lunar din data de 01.08.2020 au fost 
organizate următoarele licitații publice: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura mijloacelor fixe 

  
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 
30.06.2020; 

  
• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament/ 
aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 08.07.2020 70% 2041/08.07.2020 - - 4 la 70% - - 
2 15.07.2020 70% 2084/15.07.2020 - - 3 la 70% - - 
3 22.07.2020 70% 2198/22.07.2020 - - 2 la 70% - - 
4 29.07.2020 70% 2270/29.07.2020 - - 1 la 70% - - 
5 05.08.2020 70% 2375/05.08.2020 - - 0 la 70% - - 

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 
11.08.2020, lichidatorul judiciar a procedat expunerea pe piață respectiv la organizarea unui set de 5 licitații publice la 
60% din valoarea de evaluare a mijloacelor fixe din averea debitorului SC Hydro-Engineering SA: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor de natura mijloacelor fixe 

  
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 30.06.2020; 

  
• la punctul de lucru al 

lichidatorului judiciar situat în 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/ 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 
19.08.2020 60% 

2582/19.08.2020; 
2583/19.08.2020  

RRR SA, 
Paraschiv 

G.P. 7036.26 4 la 60% 
2718/31.08.2020 
2699/28.08.2020   

- 

2 
26.08/2020 60% 2679/26.08.2020  

Hora L. - 
Adjudecatar 3457.19 3 la 60% 2732/01.09.2020  

- 

Conform procesului-verbal nr. 2582/19.08.2020, la licitația publică din data de 19.08.2020 s-a înscris persoana juridică 
SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA, cu sediul în Reșița, str. Făgărașului, nr. 30, jud. Caraș-Severin, înmatriculată 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/956/1991, CUI 1061839, 
reprezentată prin dl. Bara A., a depus oferta de cumpărare nr. 550 din data de 19.08.2020, respectiv a achiziționat 
caietul de sarcini în sumă 595 lei, 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 
108,15 lei, conform OP nr. 440/19.08.2020, pentru bunul mobil TV Plasma LG 60V250 seria 112MADH 250-18, nr. 
Inventar 6384, la prețul de 908,82 lei exclusiv TVA, respectiv 1.081,50 lei inclusiv TVA.  
Astfel, conform Actului de adjudecare nr. 2718/31.08.2020, 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 108,15 lei, conform OP nr. 440/19.08.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
- suma de 973,35 lei prin OP din data de 31.08.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație 
din 19.08.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100.  
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De asemenea, conform procesului-verbal nr. 2583/19.08.2020, la licitația publică din data de 19.08.2020 s-a înscris 
persoana fizică Paraschiv D. G. P., a depus oferta de cumpărare din data de 19.08.2020, 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 19.08.2020, respectiv a achitat garanția de 
participare la licitație în sumă de 500,40 lei, conform ordinului de plată din 19.08.2020, pentru următoarele bunuri 
mobile: 

Nr. 
Nr. 

inventar 
Denumire mijloc fix 

Valoare de piață 
estimată - lei 

60% (fără TVA) 

Valoare de piață 
estimată - lei 60%  

(cu TVA) 

1 6740 MASINA DE FREZAT 2,388.60 lei 2,842.43 lei 

2 6745 STRUNG SNU 380X1500P 1,152.60 lei 1,371.59 lei 

3 6746 MASINA ASCUTIT 1,462.80 lei 1,740.73 lei 
Total 5,004.00 lei 5,954.76 lei 

la prețul total de 5.004,00 lei exclusiv TVA, respectiv 5.954,76 lei inclusiv TVA. 
Astfel, conform Actului de adjudecare nr. 2699/28.08.2020, 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 500,40 lei, conform ordinului de plată din 19.08.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
- suma de 5.454,36 lei prin OP din data de 22.08.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație 
din 19.08.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. 
Conform procesului-verbal nr. 2679/26.08.2020, la licitația publică din data de 26.08.2020, s-a înscris persoana fizică 
Hora L., a depus oferta de cumpărare nr. 1 din data de 31.03.2020, 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 346,45 lei, conform 
ordinului de plată din 26.08.2020, pentru următoarele bunuri mobile: 

Nr. 
Nr. 

inventar 
Denumire mijloc fix 

Valoare de piață estimată 
- lei 60% (fără TVA) 

Valoare de piață estimată 
- lei 60%     (cu TVA) 

1 6289 MOBILIER AP 4 790,56 lei 940,77 lei 

2 6290 MOBILIER AP 4 2.114,64 lei 2.516,42 lei 
 Total 2.905,20 lei 3.457,19 lei 

la prețul total de 2.905,20 lei exclusiv TVA, respectiv 3.457,19 lei inclusiv TVA. 
Astfel, conform Actului de adjudecare nr. 2732/01.09.2020, 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 346,45 lei, conform ordinului de plată din 26.08.2020, reprezentând garanția de participare la licitație; 
- suma de 3.110,74 lei prin OP din data de 31.08.2020, a achitat diferența de preț conform procesului verbal de licitație 
din 26.08.2020, în contul deschis la BRD GSG nr. RO21 BRDE 110S V346 0081 1100. 
VIII. Referitor la taxele și impozitele locale datorate de SC Hydro-Engineering SA 
Debitoarei SC Hydro-Engineering SA i-a fost comunicată Decizia de impunere anuală nr. 27414 din 28.03.2019 
întocmită de către Direcția Impozite și Taxe a Județului Caraș-Severin, prin intermediul căreia s-au stabilit obligații de 
plată față de bugetul local al Municipiului Reșița în sarcina subscrisei, în cuantum total de 540.358,00 lei. 
Astfel, în urma introducerii de acțiuni formulate de lichidatorul judiciar, au fost constituite următoarele dosare: 
- Dosarul nr. 1194/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Timiș: 
Prin Încheierea-suspendare din data de 13.11.2019, se admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului UAT 
Mun. Reşiţa. În baza dispoziţiilor art. 307 Cod procedură civilă, se suspendă judecata acţiunii formulate de către 
reclamanta SC Hydro-Engineering SA prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de 
Insolvenţă Dăogaru P.L. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, şi dispune sesizarea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara cu privire la înscrisul constând în confirmarea de primire a recomandatei 
nr. 3972/28.12.2018 a Oficiului Poştal Reşiţa. Dispune înaintarea confirmării de primire a recomandatei nr. 
3972/28.12.2018 a Oficiului Poştal Reşiţa, a prezentei încheieri de şedinţă, a Notelor scrise prin care s-a denunţat în fals 
înscrisul, precum şi a înscrisului de la fila 148, cuprinzând specimene de semnătură şi scriere a numelui şi datei, date de 
către Dăogaru P. L. în faţa instanţei, către Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, pentru efectuarea cercetărilor ce 
se impun pentru înscrierea în fals. Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, care va fi depus 
la Tribunalul Caraş-Severin. Pronunţată în şedinţă publică din 13.11.2019. 
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat Cererea nr. 36/20.02.2020 prin care a solicitat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, să comunice subscrisei numărul de dosar penal care a fost constituit ca 
urmare a înaintării înscrisurilor denunțate ca false de către subscrisa Hydro-Engineering SA în dosarul nr. 
1194/115/2019, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin.  
Prin Ordonanța din data de 27.02.2020 emisă în dosarul penal nr. 10797/P/2019, s-a dispus: 
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„1. Admiterea cererii de încunoștințare cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală în dosarul nr. 
10797/P2019 și de consultare a dosarului, formulată de persoana vătămată Hydro-Engineering SA, prin apărător ales 
Duțulescu L. 
2. În acest sens, consultarea dosarului nr. 10797/P/2019 se va efectua la sediul PMT-Secția 1, la data care va fi stabilită 
de organul de cercetare penală care are în instrumentare cauza, în condițiile art. 94 alin. 3 C.proc.pen., cel mai târziu în 
termen de 30 zile de la primire prezentei ordonanțe, iar durata consultării va fi cea necesară efectuării acestei activități. 
3. Încunoștințarea se va face de către organele de poliție ale PMT-Secția 1. 
4. Ordonanța se comunică către către PMT-Secția 1 împreună cu cererea formulată de persoana vătămată și persoanei 
vătămate prin apărător ales.” 
- Dosarul nr. 1243/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin: Primul termen de judecată în dosarul nr. 
1243/115/2019 a fost stabilit în data de 03.12.2019. La termenul de judecată din data de 03.12.2019, s-a suspendat 
judecarea cauzei formulată de reclamanta SC Hydro-Engineering SA prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă 
SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L. în contradictoriu cu pârâtul Unitatea Administrativ Teritorială 
a Municipiului Reşiţa – Direcţia Impozite şi Taxe, până la soluţionarea definitivă a dosarului 1194/115/2019. Cu drept 
de recurs pe toată perioada suspendării cauzei, care se depune la Tribunalul Caraş-Severin. 
- Dosarul nr. 1331/115/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara: Primul  termen de judecată în cadrul dosarului nr. 
1331/115/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, a fost stabilit în data de 05.12.2019. La acest termen de judecată 
instanța a respins recursul declarat de recurenta SC Hydro-Engineering SA prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. L. împotriva sentinţei civile nr.399/16.10.2019 
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosar nr.1331/115/2019 în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ 
Teritorială a Municipiului Reşiţa – Direcţia de Impozite de Taxe.  
- Dosarul nr. 1332/115/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara: Primul  termen de judecată în cadrul dosarului nr. 
1332/115/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, a fost stabilit în data de 04.12.2019. La acest termen de judecată 
instanța a amânat judecarea cauzei la data de 14.01.2020 pentru comunicare înscrisuri. 
La termenul de judecată din data de 14.01.2020, sunt respinse recursurile declarate de recurenta – reclamantă S.C. 
Hydro-Engineering S.A., prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L. şi Cabinet Individual de Insolvenţă 
Dăogaru P. L. şi de către recurentul – pârât Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, în contradictoriu cu intimatul - pârât 
Municipiul Reşiţa, prin Primar, împotriva sentinţei civile nr. 337/16.09.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în 
dosar nr. 1332/115/2019. 
Lichidatorul judiciar a formulat contestație împotriva Deciziei de impunere anuală nr. 5427/22.01.2020 emisă de către 
UAT a Municipiului Reşiţa - 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 
str. Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin solicitând, ca în urma argumentelor expuse, în 
conformitate cu temeiurile de drept invocate, prin raportare la probatoriul administrat, UAT a Municipiului Reşiţa – 
Direcţia de Impozite şi Taxe să dispună, în temeiul art. 279 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, admiterea contestaţiei şi pe cale de consecinţa anularea în tot a actului administrativ – fiscal Deciziei 
de impunere anuală nr. 5427/22.01.2020 emisă de către UAT a Municipiului Reşiţa - Direcția de impozite și taxe locale 
Reșița și pe cale de consecință, recalcularea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 pentru imobilul situat în strada 
Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin, raportat la disp art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului 
Local Reșița nr. 440 din 20.12.2018. 
Lichidatorul judiciar, reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat în contradictoriu 
cu UAT a Municipiului Reşiţa – Direcţia de Impozite şi Taxe, reprezentantă legal prin Primar Popa I., cu sediul social 
în Reşiţa, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 3228764, în calitate de 
pârâtă, cerere de chemare în judecată  
prin intermediul căreia a solicitat Instanței ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: 
1) În temeiul art. 281 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală coroborat cu art. 8 din Legea nr. 
554/2004, admiterea contestaţiei şi pe cale de consecinţă anularea următoarelor acte administrativ – fiscale:  
- Deciziei de impunere anuală nr. 5427/22.01.2020 emisă de către UAT a Municipiului Reşiţa - 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; 
- Decizia nr. 18054/05.03.2020 privind soluţionarea contestaţiei formulate de către SC Hydro – Engineering SA – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite nr. 391/05.02.2020, înregistrată la „Direcţia Impozite şi Taxe” sub nr. 
9470/05.02.2020,   
2) obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 639/115/2020 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 22.07.2020. 
Prin Adresa emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 639/115/2020, i-a fost comunicată lichidatorului judiciar 
obligația de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 50 lei. Astfel, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 
639/115/2020 dovada achitării taxei judiciare de timbru conform chitanței pentru încasarea creanțelor bugetelor locale 
seria 50790/2020 CSRE nr. 29987/26.05.2020.  
La termenul de judecată din data de 22.07.2020, în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod procedură civilă, constatând că 
soluţionarea prezentei cauze depinde de soluţionarea definitivă a dosarului nr. 490/115/2019, aflat pe rolul Tribunalului 
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Caraş-Severin, va suspenda judecarea cauzei formulată de reclamanta SC Hydro-Engineering SA, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, şi SC Hydro-Engineering SA, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de 
Insolvenţă Dăogaru P. L., în contradictoriu cu pârâtul Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Reşiţa Direcţia 
Impozite şi Taxe, reprezentată legal prin Primar. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării cauzei. 
De asemenea, debitorul prin lichidator judiciar, reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, a 
formulat și a depus la Consililul Local al Municipiului Reşiţa plângerea prealabilă împotriva actului administrativ 
individual reprezentat de „Hotărârea nr. 452 din data de 17.12.2019 privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a 
impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în Municipiul Reşiţa, 
Calea Caransebesului, nr. 16 A aflată în proprietatea S.C. Hydro Engineering S.A.’’ emisă de Consiliul Local al Mun. 
Reșiţa, prin intermediul căreia a solicitat revocarea în tot a actului administrativ individual reprezentat de „Hotărârea nr. 
452 din data de 17.12.2019 privind majorărea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a 
constatarii stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în Municipiul Reşiţa, Calea Caransebesului, nr. 16 A 
aflată în proprietatea S.C. Hydro Engineering S.A.” 
Lichidatorul judiciar, reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, a formulat acțiune în 
contencios administrativ prin intermediul căreia a solicitat, Onoratei Instanţe ca prin hotărârea ce o va pronunţa să 
dispună: 
1) Admiterea acţiunii formulate de subscrisa şi pe cale de consecinţă anularea următoarelor acte administrative:  
- „Hotărârea nr. 452 din data de 17.12.2019 privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, 
ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în Municipiul Reşiţa, Calea Caransebesului, 
nr. 16 A aflată în proprietatea S.C. Hydro Engineering S.A.’’ emisă de Consiliul Local al Mun. Reșiţa, 
- Hotărârea nr. 72 din data de 18.02.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Consultant Insolvenţă 
SPRL împotriva H.C.L. nr. 452/17.12.2019 privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300 % a impozitului pe clădiri, 
ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reşiţa, Calea Caransebeşului 
nr. 16A, emisă de către Consiliul Local al Municipiului Reşiţa,   
și pe cale de consecință, să obligaţi pârâta la recalcularea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 pentru imobilul 
situat în  strada Caransebeșului nr. 16A, Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin, raportat la disp art. 3 alin. (1) din 
Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 435 din 17.12.2019, 
2) Obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 490/115/2020 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 21.07.2020. 
Prin adresa emisă în data de 03.03.2020 în dosarul nr. 490/115/2020, subscrisei în calitate de reclamant i-a fost 
comunicată, sub sancțiunea anulării cererii, obligația de a achita taxa de timbru în cuantum de 50 lei. Lichidatorul 
judiciar a comunicat dovada achitării taxei de timbru la dosarul cauzei.  
La termenul de judecată din data de 21.07.2020, în vederea depunerii întregului dosarul administrativ, amână cauza la 
data de 06.10.2020. Prorogă pronunțarea asupra expertizei, până după depunerea dosarului administrativ. 
Lichidatorul judiciar, reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, a formulat cerere de 
suspendare a executării actului administrativ solicitând, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să 
dispună: 
- suspendarea executării următoarelor acte administrative: „Hotărârea nr. 452 din data de 17.12.2019 privind majorarea 
începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii stării tehnice nesatisfăcătoare pentru 
clădirea situată în Municipiul Reşiţa, Calea Caransebesului, nr. 16 A aflată în proprietatea S.C. Hydro Engineering 
S.A.’’, până la soluţionarea definitivă a dos. nr. 490/115/2020, aflat pe rolul Tribunalului Caraş – Severin. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 572/115/2020 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin. 
Prin adresa emisă în data de 16.03.2020 în dosarul nr. 572/115/2020, subscrisei în calitate de reclamant i-a fost 
comunicată, sub sancțiunea anulării cererii, obligația de a achita taxa de timbru în cuantum de 20 lei. Lichidatorul 
judiciar a comunicat dovada achitării taxei de timbru la dosarul cauzei.  
La primul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 572/115/2020 se amână cauza pentru termenul de judecată din data 
de 09.06.2020, pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise şi pentru deliberare, în baza dispoziţiilor art. 
396 alin. 1 Cod procedură civilă, amână pronunţarea hotărârii pentru termenul de judecată din data de 9 iunie 2020, 
soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
Prin Sentința civilă nr. 246/09.06.2020, se respinge cererea de suspendare executare act administrativ formulată de 
reclamanta S.C. Hydro-Engineering S.A., prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., şi Cabinet Individual 
de Insolvenţă Dăogaru P. L. reprezentată legal prin asociat coordonator av. Dăogaru P. L., reprezentată convenţional de 
către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, cu sediul în 
mun. Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, judeţul Caraş-Severin. 
Lichidatorul judiciar, reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat recurs împotriva 
Sentinţei civile nr. 246/09.06.2020, pronunţată de către Tribunalul Caraş – Severin, în dos. nr. 572/115/2020, solicitând, 
Onoratei Curţi ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea recursului, casarea în totalitate (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 nr. 452 din data de 17.12.2019 privind majorărea 
începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatarii stării tehnice nesatisfăcătoare pentru 
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clădirea situată în Municipiul Reşiţa, Calea Caransebesului, nr. 16 A aflată în proprietatea S.C. Hydro Engineering 
S.A.’’, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 490/115/2020, aflat pe rolul Tribunalului Caraş – Severin. 
Prin citația emisă în data de 22.07.2020 în dosarul nr. 572/115/2020, subscrisei în calitate de reclamant i-a fost 
comunicată, sub sancțiunea anulării cererii, obligația de a achita taxa de timbru în cuantum de 100 lei. Lichidatorul 
judiciar a comunicat dovada achitării taxei de timbru la dosarul cauzei.  
Primul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 572/115/2020, aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara este în 
data de 29.07.2020. La termenul din 29.07.2020 prin Hotărârea nr. 639/2020 este respinge recursul declarat de recurenta 
reclamanta SC Hydro-Engineering SA prin Consultant Insolvenţă SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru P. 
L., împotriva Sentinţei civile nr. 246/09.06.2020 pronunţată de Tribunalul Caraş Severin în dosar nr. 572/115/2020, în 
contradictoriu cu intimatul pârât Consiliul Local al Municipiului Reşiţa. 
Lichidatorul judiciar, reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, a formulat cerere de 
suspendare a executării actului administrativ solicitând, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să 
dispună: 
- suspendarea executării următoarelor acte administrative fiscale: Deciziei de impunere anuală nr. 5427/22.01.2020 
emisă de către UAT a Municipiului Reşiţa - 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 dosarului nr. 639/115/2020. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1005/115/2020 aflat pe 
rolul Tribunalului Caraș-Severin, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 22.07.2020. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020, respinge cererea formulată de către reclamantă, de revenire asupra 
măsurii stabilirii cauţiunii în cuantum de 9.516,85 lei. Pune în vedere reclamantei prin reprezentant, să achite cauţiune 
în cuantum de 9.516,85 lei, conform art. 278 alin. (2) lit c) din Codul de procedură fiscală. Amână judecarea cauzei 
pentru termenul de judecată din data de 09.09.2020. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 05.08.2020, la ora 09:00, cu 
următoarea ordine de zi: „(1). Avansarea sumei de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune în dosarul nr. 1005/115/2020 aflat pe 
rolul Tribunalului Caraș-Severin, având ca obiect suspendarea executării actului administrativ – fiscal 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.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 05.08.2020, la ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 12628/31.07.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Hydro-Engineering-SA-in-
data-de-05.08.2020.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 2376/05.08.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering 
SA întrunită în data de 05.08.2020, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 75,600% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Hydro-Engineering SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019, 
(respectiv 100.00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis voturi) Adunarea Generală a Creditorilor nu 
avansează suma de 9.516,85 lei cu titlu de cauțiune în dosarul nr. 1005/115/2020 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-
Severin, având ca obiect suspendarea executării actului administrativ – fiscal 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. 
Procesul-verbal nr. 2376/05.08.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA din 
data de 05.08.2020, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12958/06.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-SC-Hydro-Engineering-SA-din-data-de-05.08.2020.pdf.  
Prin Somația nr. 41848/02.07.2020 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 debitorului SC Hydro-Engineering SA ca până la data de 31.10.2020, 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.  
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea adunării creditorilor în vederea punerii în discuție a măsurilor necesare a 
fi efectuate în legătură cu somația anterior-menționată. 
IX. Referitor la disp. art. 122 din Legea nr. 85/2006. În temeiul art. 122 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar 
notifică creditorii cu privire la întocmirea și depunerea la dosarul cauzei în data de 13.08.2020, cu solicitarea de afișare 
la ușa tribunalului a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC 
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Hydro-Engineering SA nr. 2430/10.08.2020 și Planul de distribuire între creditori nr. 2431/10.08.2020 privind debitorul 
SC Hydro-Engineering SA. 
X. Referitor la situația garanțiilor de bună execuție exigibile și neîncasate de către debitor. În cele ce urmează 
prezentăm situația garanțiilor de bună execuție și stadiul activităților întreprinse de către lichidatorul judiciar în vederea 
recuperării acestora: 

Denumire CUI 
Sumă de 
recuperat 

Observaţii 

S.S.H. 
Hidroserv SA 

Sucursala 
Porţile de Fier  

  3.219,04 lei 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S. H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca 
urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de 
Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA 
prin administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii 
procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, 
lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, 
lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva 
S.S.H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către firma de 
arhivare care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-
Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a 
cererii de admitere a creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA 
prin administrator judiciar CITR Filiala București SPRL a formulat apel împotriva 
Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția 
a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în 
data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca 
nefondat apelul formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  
din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuțiilor pentru societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, 
administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL 
[…] Poziția societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de 
vedere cu privire la sumele pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației 
primite de la societatea debitoare, suma pretinsă de creditor este una datorată. Analiza 
declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței solicitate, facturile fiscale ce o 
alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul judiciar apreciază 
creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 
01.01.2008 (cea mai veche factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de 
care apreciem că față de creanța prescrisă a intervenit prescripția extinctivă prevăzută de 
Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în anii 2008,2009, 2010 și 
factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu privire la 
creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul 
judiciar precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe 
nu reiese niciun factor sau act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța 
pendinte, administratorul judiciar respingere de la înscrierea în tabelul preliminar al 
creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca fiind prescrisă.”  
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație 
împotriva măsurilor administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala 
Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 
1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să dispună 
admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. 
Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de respingere a cererii de admiterea a creanţei 
formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. 
Hidroserv SA, în cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro 
Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, 
având primul termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată 
din data de 10.06.2020, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 
22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de 
timbru de 200 lei. Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de 
avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire 
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a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers judiciar solicitând, în baza art. 
77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită de la plata 
taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, 
având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus 
revenirea asupra modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei 
stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a 
amânat cauza pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

SC Hidroserv 
SA Bucuresti 

RO32097794 24.800,00 lei 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Administratorul judiciar al Hydro-
Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de repunere in termen, respectiv a 
unei declaratii de creanta pentru suma de 24.800,00 lei, izvorand din Adresa nr. 
4615/24.04.2014 privind solicitarea de oferta emisa de catre SSH Hidroserv SA, urmata 
de Comanda nr. 1/15.07.2014. Cererea a fost analizata in cuprinsul Raportului de 
activitate nr. 1229/29.01.2018, publicat in BPI nr. 1954/30.01.2018 in sensul constatarii 
faptului ca in evidentele contabile ale debitoarei SSH Hidroserv SA nu figureaza creanta 
pretinsa de catre subscrisa, intrucat factura ce compune debitul solicitat spre inscriere a 
fost refuzata la plata, existand autoritate de lucru judecat cu privire la aspectul 
certitudinii acestei creante, prin Sentinta civila nr. 2532, pronuntata in data de 
26.02.2016 de catre Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in dosarul 67943/300/2015, fiind 
respinsa cererea creditoarei privind emiterea unei ordonante de plata, solutie mentinuta 
in calea de atac a cererii in anulare. In concluzie, administratorul judiciar al SSH 
Hidroserv SA a constatat ca declaratia de creanta depusa de catre subscrisa la data de 
27.04.2017 este, pe fond, nedatorata. Prin Incheierea de sedinta din data de 07.02.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, judecatorul sindic al SSH Hidroserv SA s-a 
pronuntat asupra cererii de repunere in termen formulata de subscrisa la data de 
27.04.2017, apreciind ca subscrisa este repusa de drept in termenul de depunere a cererii 
de admitere a creantei. La termenul din data de 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 
a fost admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a 
cererii de admitere a creanțelor. 
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR 
Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 
20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 
36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca 
nefondat apelul formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  
din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuțiilor pentru societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, 
administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL 
[…] Poziția societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de 
vedere cu privire la sumele pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației 
primite de la societatea debitoare, suma pretinsă de creditor este una datorată. Analiza 
declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței solicitate, facturile fiscale ce o 
alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul judiciar apreciază 
creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 
01.01.2008 (cea mai veche factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de 
care apreciem că față de creanța prescrisă a intervenit prescripția extinctivă prevăzută de 
Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în anii 2008,2009, 2010 și 
factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu privire la 
creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul 
judiciar precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe 
nu reiese niciun factor sau act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța 
pendinte, administratorul judiciar respingere de la înscrierea în tabelul preliminar al 
creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație 
împotriva măsurilor administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala 
Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 
1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să dispună 
admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. 
Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de respingere a cererii de admiterea a creanţei 
formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. 
Hidroserv SA, în cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro 
Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, 
având primul termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată 
din data de 10.06.2020, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 
22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
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7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de 
timbru de 200 lei. Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de 
avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire 
a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers judiciar solicitând, în baza art. 
77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită de la plata 
taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, 
având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus 
revenirea asupra modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei 
stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a 
amânat cauza pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

SC Hidroserv 
SA Haţeg 

RO 32141415 
1.044,00 

lei 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H 
Hidroserv S.A.), formandu-se dosarul 36365/3/2016. Societatea de servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca 
urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de 
Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA 
prin administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii 
procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, 
lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de documente care să ateste caracterul cert, 
lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-Engineering SA împotriva 
S.S.H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către firma de 
arhivare care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-
Engineering SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în 
termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de 
creanță în vederea admiterii datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii 
Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a 
cererii de admitere a creanțelor. 
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR 
Filiala București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 
20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 
36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca 
nefondat apelul formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  
din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuțiilor pentru societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, 
administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL 
[…] Poziția societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de 
vedere cu privire la sumele pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației 
primite de la societatea debitoare, suma pretinsă de creditor este una datorată. Analiza 
declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței solicitate, facturile fiscale ce o 
alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul judiciar apreciază 
creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 
01.01.2008 (cea mai veche factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de 
care apreciem că față de creanța prescrisă a intervenit prescripția extinctivă prevăzută de 
Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în anii 2008,2009, 2010 și 
factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu privire la 
creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul 
judiciar precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe 
nu reiese niciun factor sau act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța 
pendinte, administratorul judiciar respingere de la înscrierea în tabelul preliminar al 
creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație 
împotriva măsurilor administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala 
Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 
1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să dispună 
admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. 
Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de respingere a cererii de admiterea a creanţei 
formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. 
Hidroserv SA, în cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro 
Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, 
având primul termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată 
din data de 10.06.2020, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 
22.07.2020 în vederea studierii de către contestator a întâmpinării formulate.  
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Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de 
timbru de 200 lei. Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de 
avocat „Duţulescu L.” a formulat cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire 
a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul demers judiciar solicitând, în baza art. 
77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație este scutită de la plata 
taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 7174/3/2020/a1, 
având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus 
revenirea asupra modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei 
stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a 
amânat cauza pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

SC Reşiţa 
Reductoare şi 
Regenerabile 

SA 

RO 1061839 16.777,57 lei 

La data de 01.08.2018 s-a dispus dechiderea procedurii de insolventa a debitoarei SC 
Resita Reductoare Si Regenerabile SA, formandu-se dosarul 2391/115/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Caras-Severin. La data de 20.04.2017, în temeiul art.139 din Legea 
nr.85/2014, s-a confirmat planul de reorganizare al debitorului SC Reşiţa Reductoare şi 
Regenerabile” SA şi s-a dispus reorganizarea activităţii debitorului în mod 
corespunzător, pe o perioadă de 36 luni. Subscrisa prin administrator judiciar a procedat 
la formularea unei cereri de inscriere a creantei pentru suma de 100.603,75 lei in vederea 
inscrierii la masa credală a debitoarei, din care 33.555.14 lei sub conditia atingerii 
parametrilor functionali pentru produsele livrate, conform comenzii Resita Reductoare si 
Regenerabile SA. Cererea a fost admisa, subscrisa fiind inscrisa in tabelul de creante cu 
suma de 117.653,11 lei. (Din totalul creanței s-a compensat suma de 83.826,19, 
rămânând un debit de 16.777,57 lei înscris la masa credală. Suma de 3.053,52 lei este 
prevăzută a fi achitată prin planul de reorganizare al RRR SA). In prezent, au fost 
achitate integral toate obligațiile către Hydro-Engineering SA. 
Prin Sentința civilă nr. 68/04.06.2020, s-a dispus închieierea procedurii reorganizării 
judiciare a debitoarei Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA, şi, pe cale de consecinţă 
reinsertia debitorului in activitatea comercială. 

SC UCM Reşiţa 
SA 

RO1056654 438.915,24 lei 

La data de 06.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de 
debitoarea U.C.M. Resita, formandu-se dosarul 75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti. Subscrisa Hydro-Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de 
admitere a creantei pentru suma de 621.472,01 lei reprezentand: suma de 476.915,24 lei 
marfa livrata si facturata anterior deschiderii procedurii, suma de 70.236,45 lei - garantii 
de buna executie si suma de 74.320,32 lei - marfa livrata anterior deschiderii procedurii 
conform avize de expeditie. VF Insolventa SPRL, desemnata administrator judiciar al 
debitoarei UCM Resita, prin Incheierea de sedinta din data de 06.12.2011, data in 
dosarul 75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in urma verificarilor 
efectuate potrivit art. 66-67 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, analizand 
documentele justificative depuse la dosar de catre subscrisa, precum si evidentele 
contabile puse la dispozitie, a admis inscrierea la masa credala a sumei de 547.151,69 
lei, astfel: 476.915,24 lei constand in creante scadente si 70.236,45 lei, reprezentand 
avansuri client, creante admise provizoriu la masa credala, potrivit art. 64 din Legea 
85/2006. Totodata, administratorul judiciar a respins inscrierea in Tabelul preliminar a 
diferentei in cuantum de 74.320,32 lei, intrucat creanta face obiectul unor facturi emise 
dupa data deschiderii procedurii insolventei, intrand astfel in categoria de creante 
curente care, potrivit art. 64 alin. (6) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, 
vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa 
credala. În cauză a fost acordat termen de judecată la data de 03.11.2020, pentru 
continuarea procedurii în vederea identificării și valorificării bunurilor din averea 
debitorului. 

Situația garanțiilor de bună execuție neîncasate de către debitoarea Hydro-Engineering SA: 

Denumire societate 
Cuantum 
GBE de 

recuperat 
Observaţii 

S.S.H. Hidroserv 
SA Sucursala Cluj 

90.339,76 
lei 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale împotriva 
debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H Hidroserv S.A.), formandu-se 
dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), 
societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, 
Curtea de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea partiala a 
actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de faliment, analizand 
situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de 
documente care să ateste caracterul cert, lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-
Engineering SA împotriva S.S. H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și 
către firma de arhivare care a preluat și prelucrat/inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering 
SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în termenul de 
depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de creanță în vederea admiterii 
datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 
36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul 
din 20.03.2019 a fost admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a 
fost stabilit în data de 09.12.2019. 
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La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere 
de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering 
ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator 
a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra 
modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. 
HIDROSERV SA 

Sucursala CURTEA 
DE ARGEŞ 

13.443,93 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale împotriva 
debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-
se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), 
societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, 
Curtea de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea partiala a 
actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de faliment, analizand 
situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de 
documente care să ateste caracterul cert, lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-
Engineering SA împotriva S.S. H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și 
către firma de arhivare care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering 
SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în termenul de 
depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de creanță în vederea admiterii 
datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 
36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul 
din 20.03.2019 a fost admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a 
fost stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
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judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere 
de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering 
ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator 
a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra 
modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv 
SA Sucursala 

Porţile De Fier  
25.771,75 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale împotriva 
debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H Hidroserv S.A.), formandu-se 
dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. hidroserv SA), 
societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, 
Curtea de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea partiala a 
actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de faliment, analizand 
situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de 
documente care să ateste caracterul cert, lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-
Engineering SA împotriva S.S. H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și 
către firma de arhivare care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering 
SA.  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în termenul de 
depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de creanță în vederea admiterii 
datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 
36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul 
din 20.03.2019 a fost admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a 
fost stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere 
de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering 
ca fiind prescrisă.”   
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Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator 
a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra 
modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv 
SA Sucursala 
Bistriţa Piatra 

Neamţ 

13.728,57 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale împotriva 
debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-
se dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), 
societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, 
Curtea de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea partiala a 
actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de faliment, analizand 
situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de 
documente care să ateste caracterul cert, lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-
Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către 
firma de arhivare care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering SA. 
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în termenul de 
depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de creanță în vederea admiterii 
datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 
36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul 
din 20.03.2019 a fost admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a 
fost stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere 
de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering 
ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
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Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator 
a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra 
modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv 
SA Sucursala 

Râmnicu Vâlcea - 
Proiect Avrig 

Babeni 

42.592,96 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii generale împotriva 
debitorului Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H Hidroserv S.A.), formandu-se 
dosarul 36365/3/2016. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), 
societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, 
Curtea de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 
administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la formularea partiala a 
actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a deschiderii procedurii de faliment, analizand 
situatia creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA, lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de 
documente care să ateste caracterul cert, lichid și exigibil al creanței deținute de către SC Hydro-
Engineering SA împotriva S.S.H. Hidroserv SA atât către administratorul special al debitoarei cât și către 
firma de arhivare care a preluat și prelucrat / inventariat fondul arhivistic al SC Hydro-Engineering SA.
  
Astfel, pe baza înscrisurilor parțial identificate de către lichidatorul judiciar, fiind în termenul de 
depunere a cererii de admitere a creanţei, subscrisa a formulat declarație de creanță în vederea admiterii 
datoriei la masa credală a debitoarei Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA, în dosarul nr. 
36365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București, având ca termen de judecată 20.03.2019. La termenul 
din 20.03.2019 a fost admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, 
constatându-se că Hydro Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanțelor. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala 
București SPRL a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de 
Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a 
fost stabilit în data de 09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere 
de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering 
ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator 
a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
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7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra 
modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

S.S.H. Hidroserv 
Slatina SA 

36.896,95 

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H. Hidroserv SA), societate ce s-a înființat ca 
urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Administratorul judiciar al Hydro-Engineering SA a 
procedat la formularea unei cereri de repunere in termen, respectiv a unei declaratii de creanta pentru 
suma de 28.390,75,00 lei, izvorand din Contractul nr. 65/24.06.2011 si Actul aditional nr. 3 incheiat la 
acesta, conform carora SSH Hidroserv SA a retinut un procent de 5% din valoarea facturilor emise de 
catre subscrisa, cu titlu de garantie de buna executie. Cererea a fost analizata in cuprinsul Raportului de 
activitate nr. 1229/29.01.2018, publicat in BPI nr. 1954/30.01.2018. Analizand declaratia de creanta, 
documentele anexate acesteia de catre Hydro-Engineering SA precum si situatiile contabile furnizate la 
momentul deschiderii procedurii de insolventa, administratorul judiciar al SSH Hidroserv SA a apreciat 
faptul ca sumele ce compun creanta solicitata spre inscriere nu sunt exigibile, in lipsa semnarii Procesului 
verbal de receptie finala, insa sunt datorate, fiind evidentiate in evidentele contabile ale societatii 
debitoare. Suma solicitata de catre subscrisa va fi inscrisa in Tabelul preliminar sub conditie suspensiva a 
incheierii Procesului verbal de receptie finala, numai in masura in care judecatorul sindic va admite 
cererea de repunere in termenul de formulare a declaratiei de creanta. La termenul din 20.03.2019 a fost 
admisă cererea de repunere în termen formulată de Hydro Engineering S.A, constatându-se că Hydro 
Engineering S.A. este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanțelor. Societatea de 
Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA prin administrator judiciar CITR Filiala București SPRL a 
formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 20.03.2019, pronunțată de Tribunalul București 
– Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 
09.12.2019. 
La termenul de judecată din data de 09.12.2019, Curtea de Apel București respinge ca nefondat apelul 
formulat de CITR Filiala Bucuresti SPRL, prin Hotarârea  nr. 2110/2019  din data de 09.12.2019. 
Prin Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru 
societatea S.S.H. Hidrosev SA publicat în BPI nr. 4626/06.03.2020, administratorul judiciar CITR Filiala 
București SPRL a prezentat următoare măsură: 
„A. Cu privire la declarația de creanță formulată de creditorul Hydro-Engineering SRL […] Poziția 
societății debitoare față de cererea de plată: Pentru obținerea unui punct de vedere cu privire la sumele 
pretinse de creditorul Hydro-Engineering. Conform situației primite de la societatea debitoare, suma 
pretinsă de creditor este una datorată. Analiza declarației de creanță: Prin raportare la izvorul creanței 
solicitate, facturile fiscale ce o alcătuiesc și datele comunicate de societatea debitoare administratorul 
judiciar apreciază creanța ca fiind una certă, lichidă și exigibilă. Pe de altă parte, administratorul judiciar 
constată faptul că întreaga creanță are la bază facturi fiscale emise în perioada 01.01.2008 (cea mai veche 
factură) și 31.12.2013 (cea mai nouă factură), aspect față de care apreciem că față de creanța prescrisă a 
intervenit prescripția extinctivă prevăzută de Decretul Lege nr. 167/1958 pentru facturile fiscale emise în 
anii 2008,2009, 2010 și factura din 2011, respectiv conform prevederilor art. 2517 din Codul Civil cu 
privire la creanțele constatate prin facturi fiscale emise în anii 2012 și 2013. Administratorul judiciar 
precizează și faptul că, din analiza documentelor anexate declarației de creanțe nu reiese niciun factor sau 
act care să întrerupă prescripția. În concluzie, față de speța pendinte, administratorul judiciar respingere 
de la înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor, a creanței pretinse de creditorul Hydro-Engineering 
ca fiind prescrisă.”   
Lichidatorul judiciar prin Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat contestație împotriva măsurilor 
administratorului judiciar al S.S.H. Hidroserv SA CITR Filiala Bucureşti SPRL, stipulate în Raportului 
administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea 
debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020, solicitând, în mod respectuos, Onoratului Tribunal 
să dispună admiterea cererii formulată de către subscrisa şi implicit: 
- anularea măsurii contestate stipulate în Raportului administratorului judiciar privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor pentru societatea debitoare S.S.H. Hidroserv SA nr. 1200/05.03.2020 de 
respingere a cererii de admiterea a creanţei formulată de către subscrisa şi implicit, 
- dispunerea înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva debitorului S.S.H. Hidroserv SA, în 
cuantum de 222.833,92 lei, deținută de către subscrisa Hydro Engineering SA împotriva S.S.H. 
Hidroserv SA. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7174/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 10.06.2020. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, se 
amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.07.2020 în vederea studierii de către contestator 
a întâmpinării formulate.  
Prin Citația emisă în data de 18.05.2020 în dosarul nr. 7174/3/2020, publicată în BPI nr. 
7935/25.05.2020, i-a fost comunicată debitoarei obligația de a achita taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
Lichidatorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.” a formulat 
cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de 200 lei în prezentul 
demers judiciar solicitând, în baza art. 77 din Legea nr. 85/2006 să se constate că prezenta contestație 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 
7174/3/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.07.2020. La termenul de judecată 
din data de 17.07.2020, a fost admisă cererea de reexaminare, respectiv s-a dispus revenirea asupra 
modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei stabilită în sarcina contestatoarei. 
La termenul de judecată din data de 22.07.2020 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, s-a amânat cauza 
pentru data de 02.12.2020, în vederea administrării probatoriu în cauză. 

UCM Reșița SA  264.444,50 

La data de 06.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea U.C.M. 
Resita, formandu-se dosarul 75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Subscrisa Hydro-
Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de admitere a creantei pentru suma de 621.472,01 lei 
reprezentand: suma de 476.915,24 lei marfa livrata si facturata anterior deschiderii procedurii, suma de 
70.236,45 lei - garantii de buna executie si suma de 74.320,32 lei - marfa livrata anterior deschiderii 
procedurii conform avize de expeditie. VF Insolventa SPRL, desemnata administrator judiciar al 
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debitoarei UCM Resita, prin Incheierea de sedinta din data de 06.12.2011, data in dosarul 75017/3/2011 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in urma verificarilor efectuate potrivit art. 66-67 din Legea 85/2006 
privind procedura insolventei, analizand documentele justificative depuse la dosar de catre subscrisa, 
precum si evidentele contabile puse la dispozitie, a admis inscrierea la masa credala a sumei de 
547.151,69 lei, astfel: 476.915,24 lei constand in creante scadente si 70.236,45 lei, reprezentand avansuri 
client, creante admise provizoriu la masa credala, potrivit art. 64 din Legea 85/2006. În cauză a fost 
acordat termen de judecată la data de 03.11.2020, pentru continuarea procedurii în vederea identificării și 
valorificării bunurilor din averea debitorului. 

SC Reşiţa 
Reductoare şi 

Regenerabile SA 
2290.14 

La data de 01.08.2018 s-a dispus dechiderea procedurii de insolventa a debitoarei SC Resita Reductoare 
Si Regenerabile SA, formandu-se dosarul 2391/115/2014 aflat pe rolul Tribunalului Caras-Severin. La 
data de 20.04.2017, în temeiul art.139 din Legea nr.85/2014, s-a confirmat planul de reorganizare al 
debitorului SC Reşiţa Reductoare Şi Regenerabile SA şi s-a dispus reorganizarea activităţii debitorului în 
mod corespunzător, pe o perioadă de 36 luni. Subscrisa prin administrator judiciar a procedat la 
formularea unei cereri de inscriere a creantei pentru suma de 100.603,75 lei in vederea inscrierii la masa 
credală a debitoarei, din care 33.555.14 lei sub conditia atingerii parametrilor functionali pentru 
produsele livrate, conform comenzii Resita Reductoare si Regenerabile SA. Cererea a fost admisa, 
subscrisa fiind inscrisa in tabelul de creante cu suma de 117.653,11 lei. (Din totalul creanței s-a 
compensat suma de 83.826,19, rămânând un debit de 16.777,57 lei înscris la masa credală. Suma de 
3.053,52 lei este prevăzută a fi achitată prin planul de reorganizare al RRR SA). În prezent, au fost 
achitate integral toate obligațiile către Hydro-Engineering SA. 
Prin Sentința civilă nr. 68/04.06.2020, s-a dispus închieierea procedurii reorganizării judiciare a 
debitoarei Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA, şi, pe cale de consecinţă reinsertia debitorului in 
activitatea comercială. 

XIII. Referitor la predarea-primirea bunurilor bunurilor mobile din patrimoniul SC Hydro-Engineering SA, adjudecate 
la licitatie publica din data de 20.05.2020 conform Procesului-verbal de licitație nr. 1456/20.05.2020 și a Actului de 
adjudecare nr. 1856 din data de 23.06.2020. Lichidatorul judiciar a transmis către adjudecatarul Beste Norske SRL 
notificarea prin care a comunicat următoarele: 
„2. În vederea preluării posesiei bunurilor mobile adjudecate, urmează ca acestea sa fie dezafectate din incinta bunului 
imobil aflat in patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situat în Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, 
jud. Caraş-Severin; 
3. Pentru desfăsurarea în deplină siguranță a operatiunilor de dezafectare de catre adjudecatarul bunurilor mobile 
enumerate mai sus, acesta are obligatia de a prezenta lichidatorului judiciar urmatoarele documente: 
a) polita de asigurare a bunului imobil in incinta caruia se vor desfasura operatiunile de dezafectare, pentru: incendiu, 
explozie, inundatii, asigurare de raspundere civila, pentru perioada in care se estimeaza ca se va desfasura operatiunea 
de dezafectare. 
b) sa asigure functionabilitatea in mod permanent a sistemului de stingere a incendiilor (acces hidrant, furtune de 
stingere, instinctoare, cisterna de apa dotata corespunzator). 
c) autorizatie de functionare emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) pentru desfasurarea operatiunii de 
dezafectare. 
d) înscrisuri care sa ateste instruirea personalului propriu care isi desfasoara activitatea in incinta bunului imobil sau 
care patrunde in incinta bunului imobil, pe linie de protectia muncii, P.S.I, protectia mediului, etc. si sa asigure bunul 
imobil cu dotarile prevazute de normele legale in vigoare. 
e) sa obtina toate autorizatiile necesare de functionare precum si autorizatie pentru activitatile desfasurate si sa 
functioneze in deplina legalitate. 
4. Pe toata perioada desfasurarii operatiunilor de dezafectare, adjudecatarul bunurilor mobile trebuie sa respecte 
urmatoarele obligatii: 
a) să efectueze lucrările de întreţinere şi curaţenie şi menţinerea în stare bună a bunului imobil pe toata perioada 
desfasurarii operatiunii de dezafectare. 
b) să elibereze bunul imobil la finalul operatiunii de dezafectare, ţinându-se seama de starea în care acesta se afla la 
momentul inceperii operatiunilor. 
c)  să răspundă pentru degradările aduse bunului imobil ca urmare a operatiunii de dezafectare. 
d) sa respecte legislatia si normele P.S.I in vigoare, cele de protectia muncii, de protectie a mediului, sanitare si sanitar-
veterinare, etc. pentru toate activitatile desfasurate in incinta bunului imobil.” 
Până la data prezentului raport de activitate, adjudecatorul Beste Norske SRL nu s-a prezentat în vederea preluării 
posesiei bunurilor mobile adjudecate, respectiv a dezafectării acestora din incinta bunului imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA, situat în Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin. 
XIV. Referitor la asigurarea bunului imobil Teren si Clădiri cu destinația de birouri, cercetare industrială, depozitare și 
anexe situat in Reșita str. Calea Caransebeșului 16A, jud. Caraș Severin. În vederea încheierii unui contract de asigurare 
de proprietate pentru riscurile FLEXA (încendiu, trăsnet, expozie, căderi de corpuri), cutremur, fenomene atmosferice, 
etc. lichidatorul judiciar a solicitat oferte de la societățile de asigurare, fiind înregistrate următoarele oferte: 
1. Oferta formulată de Eurolife FFH Asigurări Generale SA, pentru prima anuală de 1.724 EUR; 
2. Oferta formulată de Societatea de asigurare – Reasigurare City Insurance SA, pentru prima anuală de 2.111 EUR; 
3. Oferta formulată de Garanta Asigurari SA, pentru prima anuală de 2.982,80 EUR. 
Având în vedere valorile primelor anuale, a fost selectată oferta formulată de Eurolife FFH  Asigurări Generale SA, 
fiind achitată prima anuală în valoare de 8.344,85 lei echivalent a 1.724 EUR. 
XV. Referitor la retribuția administratorului/lichidatorului judiciar. Retribuția fixă și variabilă a administratorului 
judiciar (noiembrie 2013 – ianuarie 2018)/lichidatorului judiciar (februarie 2018 – august 2020) este în sumă totală de 
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448.132,93 lei, din care a fost achitată retribuția în procedura de insolvență de 105.280,00 lei și achitată retribuția în 
procedura de faliment de 319.425,05 lei, rămânând retribuția neîncasată în cuantum de 23.427,88 lei. 
XVI. Referitor sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii de 
faliment a debitorului. De la data ultimului raport de activitate au fost efectuate următoarele cheltuieli de procedură în 
sumă de 519,94 lei, plătite cu sumele avansate de lichidatorul judiciar și nerecuperate până la data prezentului raport de 
activitate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
Nr. Serie 

Documente 
Data Suma  Observații 

1 SC OMV Petrom Marketing SRL 381 22.07.2020 249.93 lei alimentare combustibil 
2 Sc Socar Petroleum SA 0691-00243 31.08.2020 270.01 lei alimentare combustibil 
  Sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 519.94 lei  

XVII. 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, 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.  


