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

Nr.: 5063 Data emiterii: 26.11.2021 
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: Raportul lunar de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment întocmit conform art. 21 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, pentru debitorul SC Hydro-Engineering SA, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment  

întocmit conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,  

pentru debitorul 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 
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 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment a debitorului SC 
Hydro-Engineering SA nr. 4420/01.11.2021 pentru termenul lunar din data de 01.11.2021, a fost depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 18388/01.11.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-privind-Hydro-Engineering-SA-termen-lunar-
01.11.2021.pdf.  
II. Referitor la valorificarea părților sociale deținute de debitorul SC Hydro-Engineering SA 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data de 
29.09.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a continuat expunerea 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 valoarea stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 
acest preț: 

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; 

• trimisă spre 
afișare la 
avizierul 
Primăriei  

Municipiului 
Reșița; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
01.10.2021;  

• 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 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participa
nți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărârii AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 08.10.2021 
ora 12:00 70% 

3953/08.10.2021 
(dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 

- 0 4 la 70% - - 

2 22.10.2021 
ora 12:00 

70% 4267/22.10.2021 
(dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 

- 0 3 la 70% - - 

3 
05.11.2021 
ora 12:00 

70% 
4526/05.11.2021 

- 0 2 la 70% - - 

4 
19.11.2021 
ora 12:00 

70% 
4857/19.11.2021 

- 0 1 la 70% - - 

III. Referitor la taxele și impozitele locale datorate de SC Hydro-Engineering SA 
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: 
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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. 
Lichidatorul judiciar, reprezentat 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 Sentința civilă nr. 246/09.06.2020, a fost respinsă 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, reprezentat 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 dispună 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 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. 
La termenul din 29.07.2020 prin Hotărârea nr. 639/2020 este respins 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. 
Conform Procesului-verbal nr. 633/23.02.2021 publicat în BPI nr. 3382/23.02.2021, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Hydro–Engineering SA întrunită în data de 23.02.2021, ora 09:00, a hotărât: Cu o majoritate de 
55,6112% 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 comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor nu a aprobat onorariul expertului 
tehnic judiciar dl. Oltean C. Z. în valoare de 4.470 lei în vederea efectuării expertizei tehnice judiciare solicitată în 
dosarul nr. 490/115/2020 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secţia a II - a civilă, Contencios Administrativ şi 
Fiscal. 
La termenul de judecată din data de 23.06.2021, s-a dispus amânarea cauzei în vederea comunicării obiecțiunilor la 
raportul de expertiză, următorul termen stabilit în dosarul nr. 490/115/2020 fiind în data de 22.09.2021. 
Debitorul Hydro-Engineering SA prin lichidatorul judiciar a achitat onorariul expertului desemnat în dosarul nr. 
490/115/2020 în valoare de 1000 lei, conform OP din data de 08.03.2021, respectiv a achitat și diferența de onorariu în 
valoare de 1.244,00 lei, conform OP nr. 30.09.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 22.09.2021 s-a dispus încuviinţarea obiecţiunilor la raportul de expertiză 
formulate de intimat şi va dispune comunicarea acestora către expertul desemnat Sima L., cu menţiunea de a formula un 
răspuns la acestea, respectiv amânarea judecării cauzei la data de 03.11.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 03.11.2021 s-a dispus comunicarea exemplarului secund al suplimentului la 
raportul de expertiză tuturor părţilor, comunicarea exemplarului secund al notelor scrise formulate de pârâtă, către 
reclamantă, respectiv amânarea judecării cauzei la data de 17.11.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 17.11.2021 având nevoie de timp pentru a delibera, conform. art. 396 alin. 1 şi 2 
C. proc. civ. şi judecătorul a dispus amânarea pronunţării cauzei pentru data de 23.11.2021, soluţia urmând a fi pusă la 
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
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Prin Încheierea de ședință din data de 23.11.2021 având nevoie de timp pentru a delibera, conform. art. 396 alin. 1 şi 2 
C. proc. civ. şi judecătorul a dispus amânarea pronunţării cauzei pentru data de 07.12.2021, soluţia urmând a fi pusă la 
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
IV. Prezentarea situației creanțelor și garanțiilor de bună execuție rămase de recuperat 
Situația creanțelor și garanțiilor de bună execuție Hydro-Engineering SA rămase de recuperat se prezintă astfel: 

Denumire 
Sumă de 
recuperat 

Observaţii 

S.S.H. Hidroserv SA Sucursala Porţile de 
Fier - 3.219,04 lei; 

 
SC Hidroserv SA Bucuresti 

(RO32097794) - 24.800,00 lei; 
SC Hidroserv SA Haţeg 

(RO32141415) - 1.044,00 
lei; 

S.S.H. HIDROSERV SA Sucursala 
CLUJ - 90.339,76 

lei; 
S.S.H. Hidroserv SA Sucursala Curtea 

De Argeş - 13.443,93 
lei; 

S.S.H. Hidroserv SA Sucursala Porţile 
De Fier - 25.771,75 

lei; 
S.S.H. Hidroserv SA Sucursala Bistriţa 

Piatra Neamţ - 13.728,57 
lei; 

S.S.H. Hidroserv SA Sucursala Râmnicu 
Vâlcea – Proiect Avrig Babeni - 

42.592,96 
lei; 

S.S.H. Hidroserv Slatina SA - 36.896,95 
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 nr. 36365/3/2016. 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. 
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. La termenul de 
judecată din data de 02.12.2020 s-a amânat judecarea cauzei pentru a da posibilitatea 
administratorului judiciar să procedeze la rectificarea tabelului definitiv al crenatelor debitoarei. 
Conform Tabelului definitiv provizoriu actualizat al creanțelor Societății de Servicii Hidroenergetice 
Hidroserv SA la data de 25.01.2021 nr. 292/26.01.2021 publicat în BPI nr. 1464/27.01.2021, Hydro-
Engineering SA a fost înscris cu o creanță în valoare totală de 222.833,22 lei. La termenul de 
judecată din data de 27.01.2021 din cadrul dosarului nr. 7174/3/2020, a fost respinsă contestaţia ca 
rămasă fără obiect. 
Următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 36365/3/2016 este în data 15.12.2021. 

SC UCM Reşiţa SA 
(RO1056654) 

 
 
 

476.915,24 lei 
(creanță înscrisă 

în tabel) 
 

70.236,45 lei 
(înscrisă în tabel) 

 
27.166,47 lei 

(creanță curentă 
clienți) 

 
130.680,99 lei 

(garanție de bună 
execuție) 

 

La data de 06.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea 
U.C.M. Resita SA, formându-se dosarul 75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului București. 
Subscrisa Hydro-Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de admitere a creanței pentru 
suma de 621.472,01 lei reprezentând: suma de 476.915,24 lei marfă livrată și facturată anterior 
deschiderii procedurii insolvenței, suma de 70.236,45 lei – garanții de bună execuție și suma de 
74.320,32 lei – marfă livrată anterior deschiderii procedurii conform avize de expediție. VF 
Insolvență SPRL, desemnată administrator judiciar al debitoarei UCM Reșița SA, prin Încheierea de 
ședință din data de 06.12.2011, dată în dosarul nr. 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, garanții de bună execuție, creante 
admise provizoriu la masa credala, potrivit art. 64 din Legea 85/2006. Totodată, administratorul 
judiciar a respins inscrierea in Tabelul preliminar a diferentei in cuantum de 74.320,32 lei, întrucât 
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 necesară înscrierea la masa 
credală.  
Conform Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului UCM Reșița SA 
publicat în BPI nr. 17943/26.09.2018, creditorul Hydro-Engineering SA a fost înscris cu creanța în 
valoare de 547.151,69 lei cu ordinea de prioritate prevăzute de art. 123 pct. (7) din Legea nr. 85/2006 
– creanță chirografară, reprezentând 0,0642% din totalul masei credale. 
În cauză a fost acordat termen de judecată la data de 18.01.2022, pentru continuarea procedurii în 
vederea supunerii spre aprobare creditorilor votarea planului de reorganizare. 

UCMOTORS SRL  
(18751213) 

725.654,62 lei 
 

Hydro-Engineering SA a formulat cerere de deschidere a procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului UCMOTORS SRL în temeiul art. 38 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 70 din Legea 
nr. 85/2014, în vederea recuperării creanței în valoare de de 722.654,62 lei cu titlu de debit și 
dobânzi contractuale calculate până la data de 16.02.2016, rezultată din contractele de împrumut: nr. 
5316/10.10.2011 (împrumut de 250.000,00 lei și dobândă contractuală de 36.772,26 lei); nr. 
1142/10.10.2011 (împrumut de 50.000,00 lei și dobânda contractuală de 7.688,36 lei); nr. 
174/25.11.2011 (împrumut de 100.000,00 și dobânda contractuală de 13.921,23 lei); nr. 
369A/07.12.2011 (împrumut de 150.000,00 lei și dobânda contractuală de 8.609,69 lei); nr. 
381A/14.12.2011 (împrumut de 100.000,00 și dobânda contractuală de 5.663,08 lei). Menționăm 
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faptul că, prin Sentința civilă nr. 973/10.07.2017 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul 
nr. 1247/115/2016 ce a avut ca obiect pretenții între Hydro-Engineering SA și SC UCMOTORS SRL 
s-a dispus: „Admite acțiunea formulată de reclamanta SC Hydro-Engineering SA […]. Obligă pârâta 
să plătească reclamantei suma de 722.654,62 lei, cu titlu de debit principal și dobânzi contractuale 
calculate până la data de 16.02.2016. Obligă pârâta să plătească reclamantei dobânzile contractuale 
calculate de la data de 17.02.2016 și până la data efectivă a plății. Obligă pârâta să plătească 
reclamantei suma de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.” De asemenea, prin Încheierea nr. 
850/2018 din data de 05.04.2018 pronunțată în dosarul nr. 1376/290/2019 aflat pe rolul Judecătoriei 
Reșița, a fost admisă cererea formulată de petentul Birou Executor Judecătoresc Brad T. Gh., 
respectiv a fost încuviinţată executarea silită a debitorului UCMOTORS SRL, la cererea creditorului 
Hydro-Engineering SA, cu privire la titlul executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr.973 din 
10.07.2017 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosar nr.1247/115/2016 pentru recuperarea 
sumei de 722.654,62 lei cu titlu de debit principal şi dobânzi contractuale calculate până la data de 
16.02.2016, a dobânzilor contractuale calculate de la data de 17.02.2016 şi până la data efectivă a 
plăţii, a sumei de 3000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 
Astfel, urmare înaintării cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de Hydro-
Engineering SA prin lichidator judiciar, prin Sentința civilă nr. 60/JS/14.02.2019 pronunțată în 
dosarul nr. 3028/115/2018, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus 
deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului UCMOTORS SRL.  
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului UCMOTORS SRL nr. 
964/21.05.2019 publicat în BPI nr. 10153/22.05.2019, Hydro-Engineering SA a fost înscris cu 
creanța în valoare de 722.654,62 lei cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (8) din Legea 
nr. 85/2014 – creanță chirografară, reprezentând 78,145% din totalul masei credale. 
Prin Sentința civilă nr. 225/JS din data de 12.09.2019 pronunțată în dosarul nr. 3028/115/2019 de 
către Tribunalul Caraș-Severin, în temeiul art. 145 alin. (1) pct. A lit. c din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus începerea procedurii generale a falimentului debitorului UCMOTORS SRL. 
Conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
UCMOTORS SRL nr. 2193/20.12.2019 publicat în BPI nr. 24527/24.12.2019, Hydro-Engineering 
SA este înscrisă cu creanța în valoare de 722.654,62 lei cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 
pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, reprezentând 78,145% din totalul masei 
credale. 
Prin Sentința civilă nr. 162/2021 din data de 14.10.2021 pronunțată în dosarul nr. 3028/115/2019 de 
către Tribunalul Caraș-Severin, în temeiul art.174 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus închiderea 
procedurii insolvenţei faţă de debitoarea debitorul S.C. UCMOTORS SRL, respectiv radierea 
debitorului. 

Fundația Uzinele 
De Fier Și 

Domeniile Reșița 
184.235,40 lei 

Prin Sentința civilă nr. 210/JS pronunțată la data de 26.03.2015 de Tribunalul Caras-Severin, Sectia a 
II-A Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 5911/115/2013/a5, astfel cum a fost 
schimbată prin Decizia civilă nr. 648/A, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara la data de 
07.09.2015, s-a admis acțiunea și s-a dispus anularea contractelor de sponsorizare 
nr.1114/A/15.09.2011 și nr. 10/24.05.2012 încheiate de S.C Hidro-Engineering SA cu Fundația 
Uzinele de Fier și Domeniile Reșița. 
In dispozitivul deciziei civile pronuntate, instanta de judecata a dispus obligarea pârâtei Fundația 
Uzinele de Fier și Domeniile Reșița, să restituie către Hydro-Engineering SA, suma de 15.000 lei și 
suma de 157.000 lei, primite în temeiul actelor juridice anterior menționate. 
Deoarece creanţa împotriva debitoarei era certă, lichidă și exigibilă, respectiv faţă de împrejurarea că 
aceasta a refuzat să execute DE bunăvoie obligaţia ce-i incumbă potrivit titlului executoriu mai sus 
menţionat, lichidatorul judiciar a demarat procedura executării silite împotriva acesteia, constituindu-
se dosarul execuţional nr. 544/EX/2015, în cadrul BEJ Brad T. Gh.. 
Prin intermediul Procesului verbal de sechestru, încheiat în data de 03.03.2016 de către BEJ BRAD 
T. Gh., punerea sub sechestru a Locomotivei cu abur seria 150.038 – bun aflat în patrimoniul 
debitoarei Fundaţia Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa.  
Ulterior, prin intermediul Ordonanţei de luare a măsurilor asigurătorii din data de 06.06.2016, emisă 
în dos. penal nr. 48/P/2012, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra locomotivelor aflate 
în patrimoniul Fundaţiei Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa de către Ministerul Public – Parchetul 
de pe lângă ICCJ, DNA. 
Fundaţia Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa a formulat contestație la executare a Deciziei civile nr. 
648/07.09.2015, pronunțată de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a5.  
De asemenea, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ICCJ, DNA a formulat cerere de suspendare 
a executării silite. 
Prin Încheierea din data de 25.01.2017 pronunțată în dosarul nr. 3628/290/2016 de Judecătoria 
Reșița, Secția Civil – Penal, s-a suspendat judecarea contestaţiei la executare formulată de către 
contestator Ministerul Public – Parchetul De Pe Lângă Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie, Direcţia 
Naţională Anticorupţie, în contradictoriu cu intimaţii SC Hydro-Engineering SA, prin administrator 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, Fundaţia Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa, până la 
soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 48/P/2012 aflat pe rolul Parchetului De Pe Lângă Înalta 
Curte De Casaţie Şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara. 
Lichidatorul judiciar prin reprezentant convențional a formulat cerere de repunere pe rol, prin 
intermediul căreia a solicitat instanței să revină asupra suspendării prezentei cauze, dispusă prin 
intermediul Încheierii de şedinţă din data de 25.01.2017, pronunţată în dos. nr.  3628/290/2016 de 
către Judecătoria Reşiţa şi implicit să repună pe rol prezenza cauză. 
Prin Încheierea din data de 30.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 3628/290/2016 de Judecătoria 
Reșița, Secția Civil – Penal, a fost respinsă cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimata 
SC Hydro-Engineering SA. Menţine suspendarea contestaţiei la executare formulată de către 
contestator Ministerul Public – Parchetul De Pe Lângă Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie, Direcţia 
Naţională Anticorupţie în contradictoriu cu intimaţii SC Hydro-Engineering SA, lichidator judiciar, 
Fundaţia Uzinele De Fier Şi Domeniile Reşiţa, până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 
48/P/2012 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională 
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Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara. 

Gerasis SRL 134.687,74 lei 

Prin Sentința civilă nr. 68/2015 din data de 05.02.2015 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, 
Secția a II-a Civilă de Contencios Admnistrativ și Fiscal în dosarul nr. 5168/115/2011, s-a dispus 
intrarea în procedura de faliment a debitorului Geraris SRL. 
Creditorul Hydro-Enginering SA este înscris în Tabelul definitiv consolidat modificat II de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Gerasis SRL nr. 805/12.05.2020 publicat în BPI nr. 
7353/14.05.2020, cu o creanță în valoare de 134.687,74 lei, cu ordinea de prioritate prevăzute de 
disp. art. 123 pct. 7 din Legea nr. 85/2006 – creanță chirografară, reprezentând 3,34% din totalul 
masei credale. 
Următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 5168/115/2011 este în data de 13.01.2022, pentru 
continuarea procedurii în vederea aflării punctului de vedere al creditorilor în cadrul şedinţei 
convocate la data de 07.10.2021 cu privire la efectuarea unei reevaluări a bunurilor mobile rămase în 
patrimoniul debitoarei, valorificare acestora şi soluţionarea definitivă a dosarului asociat nr. 
5168/115/2011/a2 având ca obiect contestaţie la raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi 
planul de distribuire după soluţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiei de 
neconstituţionalitate invocată în cauză. 

V. Referitor sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii de faliment 
a debitorului 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură, nerecuperate până la data prezentului 
raport de activitate sunt de 572,31 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
Nr. Serie 

Documente 
Data Suma  Observații 

1 Rompetrol Downstream SRL 78 14.06.2021 240.01 lei alimentare combustibil 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00032158 06.08.2021 
12.30 lei 

comunicare raport de activitate la Tribunalul 
Caraș-Severin 

3 OMV Petrom Marketing SRL 1296-00186 19.08.2021 320.00 lei alimentare combustibil 

 Total sume avansate de lichidatorul judiciar 332.30 lei  
Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, onorariul lichidatorului judidiciar de 2.000 
lei/lună + TVA a fost achitat în integralitate. 
VI. 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 părților sociale 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.  


