
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

Nr. 18/20.10.2014

Debitor: SC DRUMURI SI LUCRĂRI 

PUBLICE SA
Sediul: Drobeta-Tumu-Severin, str. Aleea 

Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi 

CUI/CNP:

1 1 0 2 0 3 7 2

Date privind dosarul:

Număr dosar: 6571/101/2013 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal

Judecător sindic: Clara Daniela Bălută

încheiat astăzi, Orele
0 0 0 1 2 0 0

Adunarea creditorilor a fost convocata de lichidatorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. 

(1) art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei la sediul Yna Consulting 

SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Tumu-Severin, 

jud. Mehedinţi, convocarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

18074/14.10.2014.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Drumuri si Lucrări Publice SA:

1. Aprobarea raportului privind măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar al SC Drumuri si 
Lucrări Publice SA Drobeta-Turnu-Severin în vederea valorificării bunurilor imobile existente 

în patrimoniul debitoarei şi propuneri pentru măsurile ce trebuie întreprinse în continuare.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUN ARII CREDITORILOR:

Participare:

La şedinţa Adunării Creditorilor SC Drumuri si Lucrări Publice SA convocată şi prezidată de 

către lichidatorul judiciar în data de 20.10.2014, orele 1200 s-a prezentat reprezentantul 

următorului creditor:

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, subrogata în drepturi a ANAF 

Bucureşti, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu 

permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 93,75434% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală.

Cvorum:

Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele 

art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau au trimis 

puncte de vedere în scris creditori ale căror creanţe însumate reprezintă peste 30% din valoarea totală a 

creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere în scris 

creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 93,75434% din valoarea totală a creanţelor împotriva 

averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat al creanţelor 

depus la dosarul cauzei şi afişat la data de 28.11.2013, drept pentru care se trece la discutarea 

problemelor aflate pe ordinea de zi.

Discutarea ordinii de zi:



Lichidatorul judiciar prezintă reprezentanţilor creditorilor prezenţi ordinea de zi, după care se trece la 

discuţii:

Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea raportului privind măsurile 

întreprinse de lichidatorul judiciar al SC Drumuri si Lucrări Publice SA Drobeta-Turnu- 

Severin în vederea valorificării bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei şi 
propuneri pentru măsurile ce trebuie întreprinse în continuare;
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, subrogata în drepturi a ANAF 

Bucureşti, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu 

permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 93,75434% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: analizând raportul prezentat de 

lichidatorul judiciar şi constatând situaţia de fapt pe teren, având în vedere riscul mărit privind furtul 

materialelor feroase din cadrul structurii construcţiilor şi luând în consideraţie lipsa de ofertanţi 

privind achiziţionarea construcţiilor ca un întreg, precum şi stadiul avansat de degradare al acestora -  

suntem de acord cu propunerea lichidatorului judiciar de a valorifica corpurile situate pe proprietatea 

imobiliară de tip hale depozitare şi administrative situate în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru 

Bârzii, DC7, cad. 50464, jud. Mehedinţi, respectiv: Corp C3; Corp C4; Corp C6-C7; Corp Ci l ;  Corp 

C12; Corp C15; Corp C16, în următoarele condiţii:

- a se obţine avizele legale privind demolarea acestor construcţii;

- valorificarea acestor magazii şi elemente metalice din structura şi de pe acoperişurile acestora, să se 

facă ca deşeuri metalice, către o firmă autorizată în valorificarea metalelor feroase si care prin mijloace 

proprii să procedeze la tăierea (debitarea), încărcarea şi transportul fierului vechi rezultat;

- întreaga activitate de debitare a materialelor feroase, transportul acestuia spre cântărire şi inclusiv 

cântărirea fierului vechi se va face în prezenţa lichidatorului judiciar;

- selecţia în vederea desemnării firmei specializate în valorificarea fierului vechi, se va face pe bază de 

licitaţie de oferte, din minim trei oferte depuse în condiţiile mai sus menţionate;

- criteriul de bază care va sta la desemnarea ofertei câştigătoare va fi: preţul/kg de fier vechi cântărit. 

Nu se va accepta preţ de fier vechi mai mic de 0,50 lei/kg.

- după valorificare, lichidatorul va întocmi un raport cu privire la rezultatul acestei operaţiuni.

Hotărâri:

Adunarea Creditorilor debitorului SC Drumuri si Lucrări Publice SA cu un procent de 93,75434% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor 

prezenţi, convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 20.10.2014, ora 1200 hotărăşte:

1. aprobă propunerea lichidatorului judiciar de a valorifica corpurile situate pe proprietatea 

imobiliară de tip hale depozitare şi administrative situate în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru 

Bârzii, DC7, cad. 50464, jud. Mehedinţi, respectiv: Corp C3; Corp C4; Corp C6-C7; Corp C il;  

Corp C12; Corp C15; Corp C16, cu următoarele amendamente:

- a se obţine avizele legale privind demolarea acestor construcţii;

- valorificarea acestor magazii şi elemente metalice din structura şi de pe acoperişurile acestora, 

să se facă ca deşeuri metalice, către o firmă autorizată în valorificarea metalelor feroase si care 

prin mijloace proprii să procedeze la tăierea (debitarea), încărcarea şi transportul fierului vechi 

rezultat;
- întreaga activitate de/debitare a materialelor feroase, transportul acestuia spre cântărire



inclusiv cântărirea fierului vechi se va face în prezenţa lichidatorului judiciar;

- selecţia în vederea desemnării firmei specializate în valorificarea fierului vechi, se va face pe 

bază de licitaţie de oferte, din minim trei oferte depuse în condiţiile mai sus menţionate;

- criteriul de bază care va sta la desemnarea ofertei câştigătoare va fi: preţul/kg de fier vechi 

cântărit. Nu se va accepta preţ de fier vechi mai mic de 0,50 lei/kg.

- după valorificare, lichidatorul va întocmi un raport cu privire Ia rezultatul acestei operaţiuni.

Prezentul proces -  

creditorii prezenţi, 

cauzei.

Număr de exemplare:
verbal a fost încheiat în şase (3) exemplare, din care câte 

1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a

exemplar pentru

Semnături:
Lichidator judiciar:
YNA Consulting SPRL 

Motoi Gogu_________
(nume şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)

Consultant Insolvenţă SPRL 

Popescu Emil______________
(nume nume şi prenumele reprezentantului 
Adm inistratorului/lichidatorului)

ătură şi ştampilă)

(semnătură şi ştampilă)

Pentru creditori:

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi, 

subrogata în drepturi a ANAF Bucureşti
(nume şi prenume)

delegat Popescu Aurel
(în calitate de)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA 

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC DRUMURI SI LUCRĂRI PUBLICE SA 

desfăşurată astăzi, 20.10.2014,ora 12:00 la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Turnu Severin, jud.

Mehedinţi

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea 

reprezentantul 

ui creditorului

Semnătura

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi, 

subrogata în drepturi a ANAF 

Bucureşti_________________

Popescu Aurel delegat


