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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 2353 Data emiterii: 02.07.2021 

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. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 comunică: Raportul de analiză 
a cererii de plată formulată de MS-Power Information SRL și Toader S. M., astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 
(două) file. 

Raport de analiză a cererii de plată  

formulată de MS-Power Information SRL și Toader S. M. 
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. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 
Debitor: SC Hydro-Engineering SA 
• Referitor la cererea de plată formulată de SC MS-Power Information SRL și Toader S. M. 
În data de 02.07.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei (respectiv comunicată prin e-mail lichidatorului judiciar) 
Cererea de plată formulată de SC MS-Power Information SRL, cu sediul în Lugoj, Str. Campionilor nr. 6, jud. Timiș, 
având CUI 25673711, J35/1264/2009 și Toader S. M., ambii cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură la 
Nicoară & Nicoară – Cabinete de Avocat Grupate, cu sediul în Timișoara, Str. General Traian Doda nr. 1, ap. 6, jud. 
Timiș, persoana desemnată pentru primirea corespondenței fiind Av. Nicoară L., prin avocat, în temeiul art. 75 alin. (3), 
art. 106 alin. (1) și art. 161 pct. 4 din Legea 85/2014, prin care au solicitat plata creanței curente constând în sumele de: 
- 3.000 lei către Toader S. M., în contul RO80BTRLRONCRT0106220201, deschis la Banca Transilvania, cu titlul de 
cheltuieli de judecată dispuse prin Sentința civilă nr. 326/29.03.2019 a Tribunalului Timiș; 
- 39.000 lei către SC MS-Power Information SRL, în contul RO81BRDE110SV20358071100, deschis la banca BRD, 
cu titlul de cheltuieli de judecată dispuse în dosarul nr. 10063/30/2013 al Tribunalului Timiș, după cum urmează: 
• 19.000 lei, prin Sentința civilă nr. 326/29.03.2019 a Tribunalului Timiș; 
• 10.000 lei, prin Decizia civilă nr. 129/A/03.03.2020 a Curții de Apel Timișoara; 
• 10.000 lei, prin Decizia civilă nr. 1240/19.05.2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României. 
• Analiza cererii de plată 
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor atașate acesteia, constatând următoarele 
aspecte: 
- Prin Sentința civilă nr. 326 din data de 29.03.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
10063/30/2013, s-a dispus: „Respinge acţiunea formulată de reclamanta SC Hydro-Engineering SA, în faliment, prin 
administrator special Pop S. D. şi lichidator judiciar – consorţiul CII Dăogaru P. L. şi Consultant Insolvenţă SPRL, în 
contradictoriu cu pârâţii SC MS-Power Information SRL şi Toader S. M.. Obligă reclamanta SC Hydro-Engineering SA 
către pârâtul Toader S. M. a sumei de 3.000 lei şi către pârâta SC MS-Power Information SRL a sumei de 19.000 lei, cu 
titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul 
Timiş”. 
- Prin Decizia civilă nr. 129 din data de 03.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 10063/30/2013 de către Curtea de Apel 
Timișoara, Secția a II-a Civilă, s-a dispus: „Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta S.C. Hydro - 
Engineering S.A. prin lichidatori judiciari Consultant Insolvenţă S.P.R.L. şi Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru 
P. L. în contradictoriu cu pârâţii intimaţi Toader S. M. şi SC M.S. Power Information S.R.L., împotriva sentinţei civile 
nr. 326/29.03.2019, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 10063/30/2013, având ca obiect pretenţii. Obligă 
apelanta-reclamantă S.C. Hydro-Engineering S.A. să plătească pârâtei M.S. Power Information S.R.L. suma de 10.000 
de lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel”.  
- Prin Hotărârea nr. 1240/2021 din data de 19.05.2021 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție a României, 
Secția a II-a Civilă, s-a dispus: „Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă S.C. Hydro-
Engineering S.A. prin lichidatori judiciari Consultant Insolvenţă S.P.R.L. şi C.I.I. Dăogaru P. L. împotriva deciziei 
civile nr. 129/A din 3 martie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia a II-a Civilă. Obligă recurenta 
reclamantă la plata către intimaţii-pârâţi a sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă.”. 
• Măsura lichidatorului judiciar 
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Lichidatorul judiciar va admite cererea de plată Cererea de plată formulată de SC MS-Power Information SRL și Toader 
S. M., nefiind necesară înscrierea creanței solicitată în valoare de 42.000 lei în tabelul definitiv consolidat de creanțe al 
debitorului Hydro-Engineering SA, plata creanței urmând a fi efectuată pe măsura existenței disponibilităților bănești și 
în concordonanță cu celelalte plăți ale creanțelor curente. 
Conform disp. art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006: „Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada 
de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind 
necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute în procedura de 
faliment”. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L.  


