
Notificare privind raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe nr. 

1224/23.03.2022 și planul de distribuire între creditori nr. 1225/23.03.2022 

Nr. 1226 Data emiterii: 23.03.2022 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, Contencios 

Administrativ şi Fiscal. 

2. Arhiva instanţei: Reșița, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin; programul arhivei: Luni – Vineri; orele 8.30 – 12.30. 

3. Debitor: 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. Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Hydro-Engineering 

SA nr. 830/07.08.2019 și publicat în BPI nr. 15176/08.08.2019 

5. Lichidator judiciar: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Cabinet individual de 

insolvență Dăogaru Petrișor – Liviu, situat în Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CIF 19918744, Număr 

de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 1B2212, email: insolventa@petrisordaogaru.ro, Tel/fax 0256/433443, 

mobil 0722.588.636 și Consultant Insolvență SPRL, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, CIF 31215824, tel./fax: 0256/220827, E-mail: 

george.popescu@consultant-insolventa.ro. 

6. Subscrisa: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Cabinet individual de insolvență 

Dăogaru Petrișor – Liviu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Hydro-Engineering SA, reprezentat legal prin 

Dăogaru P. L., conform Sentinței civile nr. 27/JS din data de 01.02.2018, pronunțată de Tribunalul Caraş-Severin, 

Secţia a II - a civilă, contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 5911/115/2013 și Consultant Insolvență SPRL, 

înregistrată în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, CIF 

31215824, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant 

lichidator judiciar: Popescu G., în temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, urmare încasării ratelor XIII, XIV 

și XV din valoarea bunului imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin 

Bank (Romania) SA) și adjudecat de UAT Municipiul Reșița, notifică:  

Lichidatorul judiciar a înregistrat la grefa Tribunalului Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, Contencios Administrativ şi 

Fiscal în data de 24.03.2022: 

- Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Hydro-Engineering SA 

nr. 1224/23.03.2022 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul Hydro-Engineering SA nr. 

1225/23.03.2022; 

- Planul de distribuire între creditori privind debitorul Hydro-Engineering SA nr. 1225/23.03.2022, a fost întocmit 

conform disp. art. 121 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, urmare încasării ratelor XIII, XIV și XV din valoarea bunului 

imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA) și adjudecat de 

UAT Municipiul Reșița; 

- Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe nr. 1224/23.03.2022 și Planul de 

distribuire între creditori nr. 1225/23.03.2022 pot fi consultate de către creditori atât la arhiva Tribunalului Caraş-

Severin, Secţia a II - a civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal, la dosarul cauzei nr. 5911/115/2013, cât și pe site-ul 

lichidatorului judiciar www.consultant-insolven.ro, secțiunea Dosare – Hydro-Engineering SA; 

- Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaţii la raport şi la plan, în termen de 15 zile de la afişare. 

O copie de pe contestaţie se va comunica de urgenţă lichidatorului judiciar. 

Pentru orice alte informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar - societățile profesionale de practicieni 

în insolvență asociate: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu, tel./fax: 

0256/220827 sau e-mail: office@consultant-insolventa.ro. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  


