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Filiala Mehedinţi                                   

                       
 

 
 

Dosar nr.: 6571/101/2013 

Termen procedural: 13.11.2014 
 
 

Raport 

privind măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar al SC Drumuri si Lucrari Publice SA 

Drobeta-Turnu-Severin în vederea valorificării bunurilor imobile existente în patrimoniul 

debitoarei şi propuneri pentru măsurile ce trebuie întreprinse în continuare 
1. Număr: 6571/101/2013, Tribunalul Mehedinti, Judecător sindic: Clara Daniela Băluţă 
2. Registratura instanţei: Mehedinți, str. B – dul Carol I nr. 14, program zilnic cu publicul: 9,00-
13,00 
3. Debitor: SC Drumuri si Lucrari Publice SA, cod de identificare fiscală 11020372, sediul social 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi, număr de ordine în 
registrul comerţului J25/305/1998. 
4. . Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, 
nr. înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 
Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, 
reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 
31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu 
Emil, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 
Mehedinţi, tel/fax 0252/328293. 
Prin Sentinţa nr. 576 din şedinţa publică din data de 26.09.2013, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
6571/101/2013, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment al debitoarei SC Drumuri si Lucrari 
Publice SA. 
În urma inventarierii bunurilor, lichidatorul judiciar a constatat că în patrimoniul debitoarei se află 
următoarele bunuri imobile: 
1 - Proprietate industrială situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, 
nr. 40, jud. Mehedinţi, compusă din: hală compusă din 8 magazii, 4 ateliere, hală forjată şi depozit, 
având Sc=756,72 mp, Su=650,20 mp; atelier mecanic compus din 3 depozite, 8 magazii, strungărie, 
3 vestiare, hală, 2 holuri şi 2 WC-uri, având Sc=1.036,11 mp, Su=929,28 mp; centrală termică 
compusă din centrală termică, magazie şi polată, având Sc=132,80 mp, Su=63,29 mp; construcţie 
compusă din 3 birouri, 4 magazii, arhivă şi 2 depozite, având Sc=335,94 mp, Su=255,72 mp; cabină 
poartă compusă din 2 camere şi hol, având Sc=29,45 mp, Su=20,97 mp; post trafo, având Sc=22,71 
mp, Su=17,16 mp; platformă betonată având Sc=5.000 mp, Su=5.000 mp; 
2 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Bîlvăneşti, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în 
suprafaţă de 1.934 mp; casă cu regim de înălţime P – birouri compuse din 2 încăperi birou, 2 
magazii, două holuri şi scară, anexă (C2 - magazie), anexă (C3 - bazin), anexă (C4 – depozit de 
combustibil); 
3 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Plopi, comuna Tâmna, jud. Mehedinţi, compusă din: 
teren în suprafaţă de 4.324 mp; casă cu regim de înălţime P, compusă din 9 încăperi, anexă (C2-
cabină poartă), anexă (C3-depozit combustibil), anexă (C4-bazin), anexă (C5-WC), anexă (C6-
depozit); 
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4 - Spaţiu industrial situat în Vînju Mare, str. Merilor, nr. 2B, jud. Mehedinţi, compus din: birouri 
cu Sutila=118,65 mp, Sc=153,49 mp, Scd=153,49 mp; magazie filer cu Sutila=229,33 mp, Sc=254,38 
mp, Scd=254,49 mp; 
5 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, jud. Mehedinţi, 
compusă din: baracă cu regim de înălţime P compusă din 1 cameră, baie, birou, debara şi hol, având 
Sc=134,50 mp, Su=55,30 mp şi cu terenul aferent construcţiilor de 402 mp; 
6 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, 
jud. Mehedinţi, compusă din: casă cu regim de înălţime P compusă din 4 camere, pivniţă, hol şi 
scară, având Sc=82,88 mp, Su=63,44 mp plus anexe şi cu terenul aferent construcţiilor de 445 mp; 
7 - Proprietate imobiliară de tip industrial-administrativ, amplasată în localitatea Baloteşti, comuna 
Izvoru Bârzii, DC 7 cad. 50464, jud. Mehedinţi, formată din 29.462 mp teren şi construcţii 
industriale-administrative: birouri (C1), birouri (C2), atelier (C3-polată+terasă), atelier (C4), 
magazie filer (C5), magazie (C6), magazie (C7), atelier (C8), magazie sorturi demolată (C9), post 
trafo (C10), magazie (C11), baracă metalică prefabricate (C12), cabină (C13), baracă grup (C14), 
magazie (C16), magazie (C16). 
Lichidatorului judiciar a procedat la evaluarea acestor imobile, iar după aprobarea rapoartelor de 
evaluare şi a regulamentelor de vânzare în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.12.2013, a 
expus pe piaţă aceste imobile prin publicarea în ziare de largă circulaţie (Adevărul), ziare locale 
(Piaţa Severineană), prin publicitate efectuată pe diverse site-uri (olx.ro, fostul mercador.ro, 
Locbun.ro, vand.ro, anunturipublicitare.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar Yna 
Consulting SPRL, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Licitaţii, pe site-ul lichidatorului 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, respectiv www.consultant-insolventa.ro.), prin amplasarea de 
bannere la locuri vizibile(intersecţii, etc.), precum şi pe aceste imobile. 
În urma acţiunilor întreprinse de lichidatorul judiciar au fost valorificate până la această dată 
următoarele imobile: 
- *Proprietate imobiliară de tip rezidenţial, teren şi casă unifamilială, situată în municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, jud. Mehedinţi, formată din: teren în suprafaţă de 445 
mp; casă cu regim de înălţime P, compusă din 4 camere, pivniţă, hol şi scară având Sc=82,88 mp şi 
Su=63,44 mp; anexă (C2 – magazie + birou) compusă din birou, magazie, WC şi hol având 
Sc=46,02 mp şi Su=35,02 mp; anexă (C3 – magazie + şopron) compusă din magazie şi şopron având 
Sc=43,71 mp şi Su=35,91 mp; anexă (C4 - depozit) compusă din depozit având Sc=14,52 mp şi 
Su=13 mp, nr. cadastru 3312, Carte Funciară nr. 52402 Drobeta-Turnu-Severin*, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 216.398 lei; 
- *Proprietate imobiliară situată în localitatea Plopi, comuna Tâmna, jud. Mehedinţi, formată din: 
teren în proprietate în suprafaţă de 4324 mp; casă cu regim de înălţime P, compusă din 9 încăperi 
având Sc=165,55 mp şi Su=128,59 mp; anexa (C2 – cabină poartă) compusă dintr-o cabină poartă 
având Sc=6,97 mp şi Su=4,16 mp; anexa (C3 – depozit combustibil) compusă dintr-un depozit de 
combustibil având Sc=17,67 mp şi Su=14,46 mp; anexa (C4 - bazin) compusă dintr-un bazin având 
Sc=58,25 mp şi Su=47,46 mp; anexa (C5 - WC) compusă dintr-un WC având Sc=7,16 mp şi Su=3,84 
mp; anexa (C6 - depozit) compusă dintr-un depozit având Sc=63,54 mp şi Su=56,55 mp, nr. cadastru 
50149 Tîmna, Carte Funciară nr. 50149 Tîmna*, la preţul de pornire a licitaţiei de 26.528,00 lei 
(exclusiv TVA). 
Sumele încasate au fost distribuite către creditori după acoperirea cheltuielilor de procedură. 
Pentru celelalte imobile rămase nevalorificate nu a manifestat interes niciun ofertant. 
Până la această dată au fost parcurse toate etapele înscrise în regulamentele de vânzare, în prezent 
preţurile la care sunt expuse pe piaţă imobilele rămase nevalorificate fiind diminuate la 50% din 
preţul de evaluare. 
Întrucât nu putem asigura pază umană a acestor imobile rămase nevalorificate, din lipsa 
disponibilităţilor băneşti necesare şi nici nu avem condiţii tehnice pentru instalarea unor sisteme de 
monitorizare (lipsă energie electrică, lipsă internet, etc.) ne confruntăm cu mari probleme în ceea ce 
priveşte stoparea furturilor de fier vechi, mergându-se până acolo încât să fie distruse diverse 
magazii metalice, precum şi acoperişuri metalice de pe construcţii din cărămidă, situate pe 
proprietatea imobiliară de tip hale depozitare şi administrative din localiatea Baloteşti, comuna 
Izvoru Bârzii, DC7, cad. 50464, jud. Mehedinţi. 
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Precizăm că de la această locaţie au început să fie sustrase elemente metalice din aceste magazii 
(pereţi din tablă, de la magaziile din metal, tabă de pe acoperişuri, etc.). De asemenea, au fost 
sustrase uşi, ferestre de la construcţii. 
Precizăm faptul că această locaţie este cea mai expusă furtului, iar pentru evitarea acestor sustrageri 
propunem aprobarea valorificării acestor magazii şi elemente metalice de pe acoperişuri la o firmă 
autorizată de valorificare a metalelor feroase, care prin mijloace proprii să procedeze la tăierea, 
încărcarea şi transportul fierului rezultat, cântărirea fierului urmând să se facă în prezenţa 
reprezentanţilor lichidatorului judiciar. 
Pentru efectuarea acestor operaţiuni, în vederea scurtării perioadei de valorificare, în situaţia în care 
creditorii sunt de acord, propunem ca valorificarea să se facă către o firmă autorizată în urma 
selecţiei acesteia dintr-un număr de cel puţin 3 oferte. De asemenea, informăm creditorii că se 
impune valorificarea în regim de urgenţă a următoarelor corpuri situate pe proprieteatea imobiliară 
de tip hale depozitare şi administrative situată în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, DC7, 
cad. 50464, jud. Mehedinţi, respectiv: 
- Corp C3 – atelier+polată+terasă – Acoperişul este tip terasă. Polata şi terasa sunt acoperite cu o 
structură metalică şi învelitoare din tablă ondulată cutată; 
- Corp C4 – atelier – Clădirea este din structură metalică, iar acoperişul este de tip şarpantă metalică 
cu învelitoare din tablă; 
- Corp C6-C7 – Magazii - Clădirile sunt din structură metalică, iar acoperişul este de tip şarpantă 
metalică cu învelitoare din tablă; 
- Corp C11 Magazie – Tâmplăria este metalică; 
- Corp C 12 – Magazie metalică prefabricate – Clădirea este din structură metalică, acoperişul este 
de tip şarpantă metalică cu învelitoare din tablă; 
- Corp C 14 – Baracă grup - Clădirea este din structură metalică, acoperişul este de tip şarpantă 
metalică cu învelitoare din tablă; 
- Corp C15 – Magazie - Clădirea este din structură metalică, acoperişul este de tip şarpantă metalică 
cu învelitoare din tablă, închidere parţială cu zidărie din BCA; 
- Corp C16 – Magazie - Clădirea este din structură metalică, acoperişul este de tip şarpantă metalică 
cu învelitoare din tablă. 
Precizăm faptul că tabla de pe pereţii şi acoperişul construcţiilor prezintă un grad avansat de uzură 
fizică. 
În situaţia în care creditorii apreciază că nu este oportun să fie valorificate ca fier vechi aceste 
imobile, solicităm avansarea sumelor necesare în vederea asigurării pazei umane. 
Termen procedural: 13.11.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sediul procesual ales Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, Yna Consulting SPRL, tel/fax: 0252/328293, mobil: 0744528869, 
e-mail: expertyna@yahoo.com, office@ynaconsulting.ro, site: www.ynaconsulting.ro; Consultant Insolvenţă SRL, tel: 0252/354399, mobil: 
0742592183, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, site: www.consultant-insolventa.ro.  


