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LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 

 
 SC HYDRO-ENGINEERING SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul 
social în Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, înregistrată la 
ORC sub nr. J11/915/2005, CUI 18045420, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 
mansardă, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 
0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin reprezentant asociat coordonator ec. 
Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu 
sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 
19918744 și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, 
desemnat prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în 
dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, scoate la vânzare: imobilizările financiare în 
număr de 55.597 părți sociale, reprezentând o cotă de participare de 49,8762%, 
deținute de SC Hydro - Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL în valoare de 
1.685.145,07 lei (reprezentând 70% din preţul de pornire stabilit în raportul de 
evaluare), respectiv 30,31 lei/parte socială. 

Licitaţiile publice vor avea loc la biroul lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei nr. 8, ap mansardă, judeţul Timiș la data de 02.03.2021, 
16.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021 și 27.04.2021, ora 11:00. 

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 
deschis la Banca BRD, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 500,00 lei + 
TVA.  

Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţele de licitaţie publică din data 
de 02.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021 și 27.04.2021, ora 11:00 să 
depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la data 
licitaţiei publice la următoarea adresă: Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș. 
 Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, fax : 
0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site 
www.consultant-insolventa.ro.  

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 


