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

Nr.: 18 Data emiterii: 05.01.2021 
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, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 comunică: Raport de activitate 
cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Hydro-Engineering SA din data de 11.01.2021, 
ora 10:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului Hydro-Engineering SA din data de 11.01.2021, ora 10:00 

Număr dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Judecător sindic Claudia Roiescu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 
Debitor: SC Hydro-Engineering SA 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor este următoarea: 
(1). Prezentarea simulării costurilor de transport, manipulare și depozitare pentru bunurile mobile de tip Modele cu nr. 
inventar 6757, din averea debitorului Hydro-Engineering SA. 
existente în patrimoniul Hydro-Engineering SA. 
(2). Prezentarea ofertei de achiziție directă formulată de persoana juridică Goliat Demolition SRL la valoarea de 13.000 
lei + TVA pentru bunurile mobile de tip Modele cu nr. inventar 6757, din averea debitorului Hydro-Engineering SA. 
(3). Aprobarea ofertei de achiziție directă formulată de persoana juridică Goliat Demolition SRL la valoarea de 13.000 
lei + TVA pentru bunurile mobile de tip Modele cu nr. inventar 6757, din averea debitorului Hydro-Engineering SA. 
(4). Prezentarea situației bunurilor mobile de tip mobilier și 8 autoturisme aflate în patrimoniul Hydro-Engineering SA. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea simulării costurilor de transport, manipulare și depozitare pentru bunurile mobile de tip Modele cu nr. 
inventar 6757, din averea debitorului Hydro-Engineering SA. 
Urmare valorificării bunului imobil - Teren si Clădiri cu destinația de birouri, cercetare industrială, depozitare și anexe 
situat in Reșita str. Calea Caransebeșului 16A, jud. Caraș Severin, din averea debitorului Hydro-Engineering SA, 
respectiv necesitatea eliberării proprietății imobiliare vândute de celelalte bunuri mobile rămase nevalorificate din 
averea debitorului, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în ziarul cotidian, de largă circulație, Național din data 
de 08.12.2020, a anunțului privind organizarea selecției de oferte pentru închirierea unui spațiu de depozitare cu o 
suprafață de aprox. 300 mp, cu servicii de pază, în vederea depozitării bunurilor din averea debitorului, respectiv privin 
organizarea selecției de oferte de servicii de transport cu tir pentru rutele interne Reșița - Timișoara, Reșița – Drobeta 
Turnu Severin, rutele locale Reșița, precum și servicii de încărcare cu macara și manipulare umană a bunurilor mobile 
din averea debitorului.  
Având în vedere ofertele de transport, manipulare și depozitare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul Hydro-
Engineering SA prezentate în cadrul ședinței Adunării Generale a Creditorilor întrunită în data de 21.12.2020, ora 
09:00, prezentate lichidatorul judiciar prezintă următoarea simulare a costurilor generate cu transportul, manipularea și 
depozitarea bunurilor mobile de tip Modele cu nr. inventar 6757, existente în patrimoniul societății debitoare Hydro-
Engineering SA: 
 • cu privire la bunurile mobile de tip Modele cu nr. inventar 6757: 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Inv 

Denumire 
Cantitate 

kg 

Zile 
mani 

pulare / 
demon 

tare  

Tarif 
zi/om 

lei 

Total 
manipulare 

lei - 6 
oameni 

Transport - 
lei -2 

transporturi 
+ macara 

Depozitare 
/ luna lei 

Costuri 
depozitare pe 
o perioada de 

vanzare intre 6 
- 12 luni 
minim  - 

calculat cu 36 
luni ( scenariu 

optimist) 

Total cheltuieli 
transport , 
manipulare 
depozitare 

1 6757 Modele 3000 10 
200 
lei* 

12.000 lei* 5.280 lei* 1,940 lei* 69,840 lei* 89.060 lei* 

* Prețurile nu conțin TVA 
Total cheltuieli transport, manipulare, depozitare estimate 89.060,00 lei 
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Valoarea totală la care sunt expuse pe piață bunurile mobile anterior menționate 238.703,29 lei 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct de pe ordinea de zi este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea 
Generală a Creditorilor. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, la sediul lichidatorului judiciar a fost înregistrată oferta de 
achiziție directă formulată de persoana juridică SC Goliat Demolition SRL (cu sediul social în București, Șoseua 
Nordului 94 K, Sector 1, având CUI RO 41574523, înregistrată la ORC sub nr. J40/11409/2019) la valoarea de 13.000 
lei + TVA pentru bunurile mobile de tip Modele cu nr. inventar 6757, din averea debitorului Hydro-Engineering SA.  
Menționăm faptul că, în urma efectuării probelor cu stroboscopul în data de 17.12.2020, asupra mai multor piese din 
mijlocul fix Modele cu nr. inventar 6757, aparținand debitorului SC Hydro-Engineering SA, a rezultat un conținut al 
metalelor crom (Cr) și nichel (Ni) mai mic decat cel standard: 

   

   

 
 

 

 
  

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Acest punct de pe ordinea de zi este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea 
Generală a Creditorilor. 
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 (3). Aprobarea ofertei de achiziție directă formulată de persoana juridică Goliat Demolition SRL la valoarea de 13.000 
lei + TVA pentru bunurile mobile de tip Modele cu nr. inventar 6757, din averea debitorului Hydro-Engineering SA. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
Raportat la situația actuală și la costurile necesare pentru logistică, manipulare, transport, depozitare și paza lunară a 
bunurilor ofertate, solicităm respectuos Adunării Generale a Creditorilor aprobarea ofertei de achiziție directă formulată 
de persoana juridică Goliat Demolition SRL la valoarea de 13.000 lei + TVA pentru bunurile mobile de tip Modele cu 
nr. inventar 6757, din averea debitorului Hydro-Engineering SA. 
(4). Prezentarea situației bunurilor mobile de tip mobilier și 8 autoturisme aflate în patrimoniul Hydro-Engineering SA. 
Adunarea Generală a Creditorilor întrunită în data de 21.12.2020 ora 09:00 a aprobat aprobat oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere financiar, de achiziție directă în bloc a celor 8 autoturisme aflate în patrimoniul Hydro-Engineering 
SA, respectiv oferta de achiziție directă formulată de persoana fizică Ionițescu R. A. la valoarea de 22.610 lei (inclusiv 
TVA), respectiv a aprobat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, de achiziție directă în bloc a 
bunurilor rămase de tipul mobilier, existente în patrimoniul Hydro-Engineering SA, respectiv oferta de achiziție directă 
formulată de persoana fizică Ionițescu R. A. la valoarea de 7.437,50 lei (inclusiv TVA). 
Deși lichidatorul judiciar a notificat de nenumărate ori ofertantul Ionițescu R. A., acesta nu a procedat nici până la data 
întocmirii prezentului raport, să achite prețurile oferite pentru bunurilor mobile de tip mobilier și 8 autoturisme aflate în 
patrimoniul Hydro-Engineering SA. 
Având în vedere obligația eliberării până la data limită 15.01.2021 a incintei imobilului situat în Reșita str. Calea 
Caransebeșului 16A, jud. Caraș Severin, în cazul în care ofertantul persoana fizică Ionițescu R. A. nu va proceda la 
achitarea prețurilor oferite pentru bunurile anterior menționate, până la data de 11.01.2021 (conform notificării 
comunicate către acesta), prin prezenta, lichidatorul judiciar informează Adunarea Generale a Creditorilor debitorului 
Hydro-Engineering SA, că va fi nevoit să procedeze la efectuarea demersurilor necesare în vederea transportării, 
manipulării și depozitării bunurilor mobile de tip mobilier și 8 autoturisme aflate în patrimoniul Hydro-Engineering SA, 
cu efectuarea de cheltuieli aferente, care vor fi suportate din averea debitorului, respectiv încheierea contractelor de 
prestări servicii de transport și manipulare, respectiv închirierea spațiilor de depozitare, în baza ofertelor celor mai 
avantajoase din punct de vedere financiar, prezentate în cadrul adunării creditorilor din data de 21.12.2020. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Acest punct de pe ordinea de zi este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea 
Generală a Creditorilor. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L.  


