
cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Marasesti, nr. 18, jud. Mehedinti 
inregistrata Registrul Societatilor al Uninunii Nationale a Practicienilor in Insolventa sub nr. RFO II 0213, 

CUI RO 21146590 ; e-mail: 
 telefon

cont bancar
CONSULTANT INSOLVENTA SPRL

cod de identificare fiscală 31215824 , înregistrată în RFO II sub nr. 0649
Drobeta Turnu Severin , str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinţi, fax/tel:

Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, fax/tel: 
e-mail: office@consultant

contbancar : RO09RZBR0000060015393937 , Raiffeisen Bank

 
 

Regulament privind valorificarea 
LUCRARI PUBLICE SA

 

I. Date privind dosarul 
 
1. Număr: 6571/101/2013, Tribunalul 
2. Registratura instanţei: Mehedinți, str. B 
3. Debitor: SC Drumuri si Lucrari Publice SA
Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi
4. Lichidator judiciar: Societăţi profesionale asociate
fiscală: 31215824; Sediul social Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul 
Mehedinţi şi sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi; înregistrat 
în RFO II sub nr. 0649; Tel/Fax 0742592183; 0252/354399; 
reprezentat de asociat coordonator ec. Popescu Emil 
RO 21146590, nr. înregistrare RFO II 
Mehedinţi, Tel/Fax: 0744528869, 0252/328293
practicienilor în insolvenţă 272, reprezentat de asociat coordonator
 
II. Date generale privind debitoarea
 
Denumire: SC Drumuri si Lucrari Publice SA
Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi
Obiect principal de activitate:  

- activităţile prevăzute de codul CAEN 4211
Număr de înregistrare la registrulcomerţului: 
Cod unic de înregistrare: 11020372. 
Asociați: 
- SC Conar SA, deţine 171.596 părţi sociale, cu valoare totală de 428.990,00 lei, reprezentând 60% din 

capitalul social; 
- SC C&C MH Confort SRL, deţine 57.200 părţi sociale, cu valoare totală de 143.000,00 lei, 

reprezentând 20% din capitalul social;
- Caraiman Lucian deţine 28.600 părţi sociale, cu valoare totală de 71.500,00 lei, reprezentând 10% din 

capitalul social; 
-  Cornu Georgică deţine 28.600 părţi sociale, cu valoare totală de 71.500,00 lei, reprezentând 10% din 

capitalul social; 

 
YNA CONSULTING SPRL 

cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Marasesti, nr. 18, jud. Mehedinti 
Registrul Societatilor al Uninunii Nationale a Practicienilor in Insolventa sub nr. RFO II 0213, 

mail: expertyna@yahoo.com, site: www.ynaconsulting.ro
telefon-fax 0252328293,telefon mobil 0744528869 

bancar: RO78RNCB0179072157510001 - BCR Dr. Tr. Severin
CONSULTANT INSOLVENTA SPRL 

cod de identificare fiscală 31215824 , înregistrată în RFO II sub nr. 0649
Drobeta Turnu Severin , str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinţi, fax/tel: 0252/35.43.99, 

Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, fax/tel: 0256/22.08.27, tel. 0745.267.676,
office@consultant-insolventa.ro ; web: www.consultant-insolventa.ro
contbancar : RO09RZBR0000060015393937 , Raiffeisen Bank 

 

Regulament privind valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului SC DRUMURI SI 
LUCRARI PUBLICE SA şi metoda de valorificare a acestuia

, Tribunalul Mehedinti, Judecător sindic: Clara Daniela Băluţă
i, str. B – dul Carol I nr. 14, program zilnic cu publicul: 9

SC Drumuri si Lucrari Publice SA; CUI: 11020372; Sediul social: Localitatea 
Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi; Număr de înregistrare ORC: 

Societăţi profesionale asociate : Consultant Insolvență SPRL
fiscală: 31215824; Sediul social Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul 
Mehedinţi şi sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi; înregistrat 

sub nr. 0649; Tel/Fax 0742592183; 0252/354399; E-mail: office@consultant
reprezentat de asociat coordonator ec. Popescu Emil și Yna Consulting SPRL cod de identificare fiscală 
RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 

0252/328293, E-mail: expertyna@yahoo.com, nr. de ordine în tabloul 
reprezentat de asociat coordonator ec. Motoi Gogu. 

debitoarea 

SC Drumuri si Lucrari Publice SA. Sediu social: Localitatea Drobeta-Turnu
Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi; 

activităţile prevăzute de codul CAEN 4211„Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor“
Număr de înregistrare la registrulcomerţului: J25/305/1998. 

SC Conar SA, deţine 171.596 părţi sociale, cu valoare totală de 428.990,00 lei, reprezentând 60% din 

SC C&C MH Confort SRL, deţine 57.200 părţi sociale, cu valoare totală de 143.000,00 lei, 
reprezentând 20% din capitalul social; 

Caraiman Lucian deţine 28.600 părţi sociale, cu valoare totală de 71.500,00 lei, reprezentând 10% din 

Georgică deţine 28.600 părţi sociale, cu valoare totală de 71.500,00 lei, reprezentând 10% din 

  

cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Marasesti, nr. 18, jud. Mehedinti 
Registrul Societatilor al Uninunii Nationale a Practicienilor in Insolventa sub nr. RFO II 0213, 

site: www.ynaconsulting.ro 

Dr. Tr. Severin 

cod de identificare fiscală 31215824 , înregistrată în RFO II sub nr. 0649 
0252/35.43.99, tel. 0742.592.183 

0256/22.08.27, tel. 0745.267.676, 
insolventa.ro 

C DRUMURI SI 
şi metoda de valorificare a acestuia 

Clara Daniela Băluţă 
dul Carol I nr. 14, program zilnic cu publicul: 9,00-13,00 

; Sediul social: Localitatea Drobeta-Turnu-
; Număr de înregistrare ORC: J25/305/1998. 

ă SPRL; Cod de identificare 
fiscală: 31215824; Sediul social Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul 
Mehedinţi şi sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi; înregistrat 

office@consultant-insolventa.ro,  
cod de identificare fiscală 

ta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 
nr. de ordine în tabloul 

Turnu-Severin, str. Aleea 

drumurilor şi autostrăzilor“. 

SC Conar SA, deţine 171.596 părţi sociale, cu valoare totală de 428.990,00 lei, reprezentând 60% din 

SC C&C MH Confort SRL, deţine 57.200 părţi sociale, cu valoare totală de 143.000,00 lei, 

Caraiman Lucian deţine 28.600 părţi sociale, cu valoare totală de 71.500,00 lei, reprezentând 10% din 

Georgică deţine 28.600 părţi sociale, cu valoare totală de 71.500,00 lei, reprezentând 10% din 



III. Evaluarea bunurilor 
 
Lichidatorul judiciar asociat prin contract
la inventarierea bunurilor mobile din averea debitoarei SC DRUMURI SI LUCRARI PUBLICE SA
rezultatele acestei operaţiuni fiind consemnate în procesul verbal de inventariere ce a fost depus la dosarul 
cauzei. De asemenea, asupra acestor bunuri mobile au fost p
113 Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.
1. Transformator electric Trafo – 1 buc;
2. Hidrofor Vrancea – 1 buc; 
3. Calculator Pentium 4 – 1 buc; 
4. Sistem calcul – 1 buc; 
5. Concasor giratoriu – 1 buc; 
6. Generator curent Energy 7 – 1 buc;
7. Imprimantă Epson matricială – 1 buc;
8. Multifuncţională HP Laser Jet M1522 
9. Laptop Dell Vostro 1540 – 1 buc. 
Lichidatorul judiciar a angajat în numele debitoarei 
membru ANEVAR, conform dispozi
care a procedat la evaluarea bunurilor
evaluare întocmit de acesta , în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2011
 
SCOPUL EVALUĂRII: - vânzare prin 

VALOAREA DE PIAŢĂ a bunurilor
PUBLICE SA estimată în rapoortul de evaluare nr. 37/15.06.2015, este de 3.137,44 lei (Cursul de schimb 
valutar luat în considerare este de 4,4799 lei/1EUR).
Valoarea nu include T.V.A. 
Raportul de evaluare pentru bunurile mobile din patri
PUBLICE SA este publicat pe site –
insolventa.ro. 
 
IV. Sarcini înscrise 
Bunurile mobile vor fi dobândite de adjudecatar, libere de orice sarcini, precum ipoteci, garan
mobiliare, sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori m
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven
 
 

V. Regulament de valorificare a bunurilor
 
A. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Vânzarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea 
SA, cu sediul în Localitatea Drobeta
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
11020372, societate în faliment, conform 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II
dosarul 6571/101/2013, identificate mai jos, va avea loc 
alin. 2, art. 120 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, după cum 
urmează: 
Nr 
crt 

Denumirea 
bunurilor 

Codul 
sau 

Anul 
P.I.F.

asociat prin contract, Consultant Insolvență SPRL și Yna Consulting SPRL
din averea debitoarei SC DRUMURI SI LUCRARI PUBLICE SA

rezultatele acestei operaţiuni fiind consemnate în procesul verbal de inventariere ce a fost depus la dosarul 
cauzei. De asemenea, asupra acestor bunuri mobile au fost puse sub sigilii având în vedere dispoziţiile art. 
113 Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

1 buc; 

1 buc; 
1 buc; 

8. Multifuncţională HP Laser Jet M1522 – 1 buc; 
 

Lichidatorul judiciar a angajat în numele debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA
membru ANEVAR, conform dispozițiilor art. 116 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura insolven

bunurilor mobile, metodele de evaluare folosite fiind detaliat
, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2011

prin licitaţie publică. 

a bunurilor mobile din averea debitoarei SC DRUMURI SI LUCRARI 
estimată în rapoortul de evaluare nr. 37/15.06.2015, este de 3.137,44 lei (Cursul de schimb 

valutar luat în considerare este de 4,4799 lei/1EUR). 

nurile mobile din patrimoniul debitoarei SC DRUMUR
– ul lichidatorului judiciar  www.ynaconsulting.ro şi www.c consultant

Bunurile mobile vor fi dobândite de adjudecatar, libere de orice sarcini, precum ipoteci, garan
ie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii constituite de societate conform art. 53 

din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

bunurilor mobile  

Art. 1. Vânzarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea SC Drumuri si Lucrari Publice 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J25/305/1998, cod de identificare fiscală 
faliment, conform Sentinţei 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 
, identificate mai jos, va avea loc prin licitaţie publică, organizată în baza art. 116 

alin. 2, art. 120 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, după cum 

Anul 
P.I.F. 

Valoare de 
inventar (Vi)          

Indice 
actuali- 

Valoare de 
înlocuire 

Du 

  

i Yna Consulting SPRL, a procedat 
din averea debitoarei SC DRUMURI SI LUCRARI PUBLICE SA, 

rezultatele acestei operaţiuni fiind consemnate în procesul verbal de inventariere ce a fost depus la dosarul 
use sub sigilii având în vedere dispoziţiile art. 

SC Drumuri si Lucrari Publice SA un expert evaluator 
d procedura insolvenței, 

ite fiind detaliate în raportul de 
, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2011.  

din averea debitoarei SC DRUMURI SI LUCRARI 
estimată în rapoortul de evaluare nr. 37/15.06.2015, este de 3.137,44 lei (Cursul de schimb 

SC DRUMURI SI LUCRARI 
ul lichidatorului judiciar  www.ynaconsulting.ro şi www.c consultant-

Bunurile mobile vor fi dobândite de adjudecatar, libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale, 
suri asiguratorii constituite de societate conform art. 53 

SC Drumuri si Lucrari Publice 
Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi, 

, cod de identificare fiscală 
Sentinţei nr. 576 din şedinţa publică din data de 26.09.2013, 

a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
, organizată în baza art. 116 

alin. 2, art. 120 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, după cum 

Df De 
Valoare de 

piaţă pentru 



inventariate număr 
inventar 

0 1 2 

1 
Transformator 

electric Trafo 
211004 1991

2 Hidrofor Vrancea 212026 1997

3 
Calculator Pentium 
4 

229002 2003

4 Sistem calcul 229005 2005

5 Concasor giratoriu 236001 2005

6 
Generator curent 
Energy 7 

217003 2009

7 
Imprimantă Epson 
matricială 

229006 2009

8 
Multifuncționala HP 
Laser Jet M1522 

220007 2010

9 
Laptop Dell Vostro 
1540 

229009 2011

 TOTAL 

  
Vânzarea bunurilor mobile va avea loc prin licitaţie publică, organizată potrivit dispoziţiilor 
prezentului regulament. 
 
 
SURSE DE INFORMARE  
* lista de inventariere din 15.03.2013 
* balanța mijloacelor fixe în luna 10 anul 2013.
* Din inspecţia făcută împreună cu reprezentanta
executat fotografii. 
 
I. DESCRIEREA BUNURILOR 

Lista pusă la dispoziție este compusă
clasificării din HG 2139/2004, astfel: 

- Transformator electric Trafo 
identificat la Baza de producție Balote
carcasă metalică, demontat de pe platforma 
electrice aferente (conform fotografie anexată)

- Hidrofor (cod 2.1.17.1.1.1.) cu durata normală de func
Aleea Constructorilor nr 40. Bunul a fost achizi
formă de suporți pentru motor și recipient

- Calculator Pentium P4, Sistem calcul 
de funcționare de 2-4 ani, identificate la sediul S.C. Confort Imobiliare SA din B
fost achiziționate în 2003, 2005 și respectiv 2011, iar în prezent 

- Imprimantă Matricială Epson 
funcționare de 4-6 ani, identificate la sediul S.C. Confort Imobiliare SA din B
achiziționate în 2009 și respectiv 2010

- Concasor giratoriu (cod 2.1.17.2.) cu durata normală de func
de producție Dudașu. Bunul a fost achizi
ani, când se produceau la S.C. IMUM SA Baia Mare sau S.C. UNIO SA Satu Mare. În prezent este neutilizat 

lei zare actualizată 
(Vîa)      

15.06.2015               
lei 

3 4 5 6 7 

1991 607,70 1,000 607,70 1,00 

1997 67,26 1,000 67,26 1,00 

2003 2.722,20 1,000 2.722,20 0,40 

2005 1.803,78 1,000 1.803,78 0,50 

2005 168.000,00 1,000 168.000,00 0,10 

2009 9.243,70 1,190 11.000,00 0,20 

2009 1.640,19 1,000 1.640,19 0,40 

2010 1.987,20 1,000 1.987,20 0,50 

2011 3.062,12 1,000 3.062,12 0,60 

      

va avea loc prin licitaţie publică, organizată potrivit dispoziţiilor 

 a bunurilor mobile. 
în luna 10 anul 2013. 

reprezentanta beneficiarei, unde s-au găsit montate sau 

  
e compusă dindiverse mijloace fixe din Grupa 2 

 
Transformator electric Trafo (cod 2.1.16.3.1.) cu durata normală de funcț

ie Balotești. Bunul a fost achiziționat în 1991 iar în prezent este
carcasă metalică, demontat de pe platforma stâlpilor de beton, în stare dezmembrată, fără 

(conform fotografie anexată) 
r (cod 2.1.17.1.1.1.) cu durata normală de funcționare de 5-9 ani, identificat la sediul din 

Bunul a fost achiziționat în 1997 iar în prezent esteîn stare dezmembrată, 
i recipient 

P4, Sistem calcul și Laptop Dell VOSTRO 1540 (cod 2.2.9.) cu durata normală 
4 ani, identificate la sediul S.C. Confort Imobiliare SA din B-dul Brătianu. Bunurile au 

i respectiv 2011, iar în prezent au defecte și sunt nefunc
Epson și Multifuncționala HP M1522 (cod 3.2.1.) cu du

ani, identificate la sediul S.C. Confort Imobiliare SA din B-dul Brătianu. Bunurile au fost 
i respectiv 2010, iar în prezent au defecte și sunt nefuncționale. 

cod 2.1.17.2.) cu durata normală de funcționare de 6-10 ani, identificat la Baza 
achiziționat în 2005 ca second hand iar vechimea lui reală este de peste 25 

ani, când se produceau la S.C. IMUM SA Baia Mare sau S.C. UNIO SA Satu Mare. În prezent este neutilizat 

  

lichidare (VL)         
15.06.2015 lei 

8 9 10 

0,80 0,60 291,70 

1,00 0,60 40,36 

0,00 1,00 0,00 

0,00 1,00 0,00 

0,10 0,60 1.008,00 

0,50 1,00 1.100,00 

0,20 1,00 131,22 

0,20 1,00 198,72 

0,20 1,00 367,45 

  

3.137,44 

va avea loc prin licitaţie publică, organizată potrivit dispoziţiilor 

montate sau depozitate. S-au 

din Grupa 2 și Grupa 3 conform 

ționare de  16-24 ani, 
ionat în 1991 iar în prezent este sub formă de 
în stare dezmembrată, fără bobină și legăturile 

9 ani, identificat la sediul din 
în stare dezmembrată, sub 

(cod 2.2.9.) cu durata normală 
dul Brătianu. Bunurile au 

i sunt nefuncționale. 
(cod 3.2.1.) cu durata normală de 

ul Brătianu. Bunurile au fost 

10 ani, identificat la Baza 
ionat în 2005 ca second hand iar vechimea lui reală este de peste 25 

ani, când se produceau la S.C. IMUM SA Baia Mare sau S.C. UNIO SA Satu Mare. În prezent este neutilizat 



de cca 5 ani și cele două fabrici nu mai produc astfel de utilaj 
al concasorului montat pe un eșafodaj cu stâlpi de beton armat are cca 2 tone greutate. Se men
anexele acestuia nu mai există (a se vedea fotografia anexată)

- Generator de curent (cod 2.1.16.1.2.3.) cu 
Depozitul Banovița. Bunul a fost achizi
prezent este neutilizat de cca 3 ani 
11.000 lei și cuprinde un generator de curent Yanmar cu motor pe motorină de 6,5 kw/3000 min
generator de sudură 7 kVA. Se menționează că anexele acestuia nu mai există (a se vedea fotografia anexată).

 
 Art. 2. La şedinţa de licitaţie publică au acces neîngrădit toţi cumpărătorii potenţiali care respectă 
prevederile prezentului regulament. 
 Art. 3. Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea licitaţiei este obţinerea celui mai bun 
preţ pentru activele vândute. 

Art. 4. În vederea valorificării bunurilor 
- prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi cel 

înscris în raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen de 15 zile, următoarele 5 
licitaţii săptămânal în ziua de 

- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale în ziua de 
preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul 
de evaluare; 

- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale în ziua de 
preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 50% faţă de preţul 
de evaluare. 

Dacă bunurile nu vor fi valorificate se va convoca Adunarea Creditorilor în vederea stabilirii 
unei noi strategii de vânzare. 

 
 B. PREGĂTIREA LICITAŢIEI
 Art. 5. Cu cel puţin trei zile înainte de data primei licitaţii, în conformitate cu art. 
lichidatorul judiciar va întocmi şi afişa publicaţia de vânzare la sediul debitoarei, iar cu cel puţin cinci zile 
înainte de data primei licitaţii, va publica în ziarul
organizarea licitaţiei, precum şi pe site
 Anunţul trebuie să cuprindă, data, ora şi locul licitaţie
licitaţie. 

ART. 6. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului 
judiciar, până la cel târziu ziua anterioară ţinerii şedinţei de licitaţie:

- o ofertă de cumpă
licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere, în contul 
SI LUCRARI PUBLICE
Groupe Societe Generale, Sucursala 

- dovada achiziţionării caietului de sarcini care cuprinde şi regulamentul de vânzare, contra 
sumei de 25,00 lei

- următoarele înscrisuri.
a.) Participanţii persoane juridice:
- copie xerox după certificatul de înmatriculare;
- copie xerox după codul de identificare fiscală;
- delegaţie reprezentant legal;
- copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat;
b.) Participanţii persoane fizice:
- copie xerox după actul de identitate CI/BI;

Nedepunerea acestor acte va conduce la elimi
 

i cele două fabrici nu mai produc astfel de utilaj și nici nu mai asigură service. Corpul principal 
afodaj cu stâlpi de beton armat are cca 2 tone greutate. Se men

anexele acestuia nu mai există (a se vedea fotografia anexată) 
Generator de curent (cod 2.1.16.1.2.3.) cu durata normală de funcționare de 6

a. Bunul a fost achiziționat în 2009 ca second hand iar vechimea lui reală este de 
ani și starea tehnică este necorespunzătoare. Valoarea 

i cuprinde un generator de curent Yanmar cu motor pe motorină de 6,5 kw/3000 min
ionează că anexele acestuia nu mai există (a se vedea fotografia anexată).

Art. 2. La şedinţa de licitaţie publică au acces neîngrădit toţi cumpărătorii potenţiali care respectă 

3. Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea licitaţiei este obţinerea celui mai bun 

În vederea valorificării bunurilor mobile se vor organiza serii de licitaţii, astfel:
prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi cel 
înscris în raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen de 15 zile, următoarele 5 
licitaţii săptămânal în ziua de miercuri a săptămânii; 

nde 6 licitaţii săptămânale în ziua de miercuri 
preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul 

a treia serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale în ziua de miercuri 
preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 50% faţă de preţul 

Dacă bunurile nu vor fi valorificate se va convoca Adunarea Creditorilor în vederea stabilirii 

LICITAŢIEI 
Art. 5. Cu cel puţin trei zile înainte de data primei licitaţii, în conformitate cu art. 

lichidatorul judiciar va întocmi şi afişa publicaţia de vânzare la sediul debitoarei, iar cu cel puţin cinci zile 
ţii, va publica în ziarul de răspândire locală Piaţa Severineană

, precum şi pe site-uri de specialitate. 
Anunţul trebuie să cuprindă, data, ora şi locul licitaţiei, preţul de pornire, precum şi bunurile scoase la 

ART. 6. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului 
judiciar, până la cel târziu ziua anterioară ţinerii şedinţei de licitaţie: 

o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării  cauţiunii de 10% din preţul de pornire a 
licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere, în contul 
SI LUCRARI PUBLICE SA, nr. RO 41 BRDE 260SV 455 4901 2600
Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin; 
dovada achiziţionării caietului de sarcini care cuprinde şi regulamentul de vânzare, contra 

,00 lei (exclusiv TVA); 
următoarele înscrisuri. 
Participanţii persoane juridice: 
copie xerox după certificatul de înmatriculare; 
copie xerox după codul de identificare fiscală; 
delegaţie reprezentant legal; 
copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat; 
Participanţii persoane fizice: 
copie xerox după actul de identitate CI/BI; 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la licitaţie.

  

service. Corpul principal 
afodaj cu stâlpi de beton armat are cca 2 tone greutate. Se menționează că 

ionare de 6-10 ani, identificat la 
ionat în 2009 ca second hand iar vechimea lui reală este de 6 ani. În 
starea tehnică este necorespunzătoare. Valoarea la nou este de cca 

i cuprinde un generator de curent Yanmar cu motor pe motorină de 6,5 kw/3000 min-1 și un 
ionează că anexele acestuia nu mai există (a se vedea fotografia anexată). 

Art. 2. La şedinţa de licitaţie publică au acces neîngrădit toţi cumpărătorii potenţiali care respectă 

3. Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea licitaţiei este obţinerea celui mai bun 

se vor organiza serii de licitaţii, astfel: 
prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi cel 
înscris în raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen de 15 zile, următoarele 5 

 a săptămânii la care 
preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul 

 a săptămânii la care 
preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 50% faţă de preţul înscris în raportul 

Dacă bunurile nu vor fi valorificate se va convoca Adunarea Creditorilor în vederea stabilirii 

Art. 5. Cu cel puţin trei zile înainte de data primei licitaţii, în conformitate cu art. 439 C. Proc. civ., 
lichidatorul judiciar va întocmi şi afişa publicaţia de vânzare la sediul debitoarei, iar cu cel puţin cinci zile 

Piaţa Severineană, anunţul privind 

i, preţul de pornire, precum şi bunurile scoase la 

ART. 6. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului 

rare şi dovada consemnării  cauţiunii de 10% din preţul de pornire a 
licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere, în contul SC DRUMURI 

O 41 BRDE 260SV 455 4901 2600, deschis la BRD 

dovada achiziţionării caietului de sarcini care cuprinde şi regulamentul de vânzare, contra 

narea potenţialului cumpărător de la licitaţie. 



C. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
ART. 7. Licitaţia publică va începe prin citirea de către lichidatorul judiciar a publicaţiei de vânzare şi 

a ofertelor primite până la data stabilită
ART. 8. La începutul şedinţei de licitaţie, lichidatorul judiciar va anunţa preţul de pornire al bunurilor 

ce urmează a fi vândute la licitaţie conform art. 443 C.Pr.Civ
Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare fiecare bun mobil prin trei strigări succe

timp care să permită a se obţine supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel de 
pornire a licitaţiei conform art. 443 alin(2)

În cazul în care mai mulţi participanţi la licitaţie sunt dispuşi să p
stabili un pas de licitaţie,  iar licitaţia va continua până când ultima ofertă a unui participant nu a fost 
supralicitată de ceilalţi participanţi. Pasul de licitaţie va fi de 10 % din preţul de strigare. La trecerea 
pas de licitaţie la altul se va lăsa un interval de timp de 5 (cinci) minute în cuprinsul căruia ofertanţii se pot 
hotărî dacă merg mai departe sau se retrag.

ART. 9. Lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a oferit la licitaţie
mare conform art. 443 alin.(3) C. Pr. Civ

În cazul în care la şedinţa de licitaţie se prezintă doar un singur participant care oferă preţul de 
pornire, acesta va fi declarat adjudecatar.

ART. 10. În cazul în care niciun participant nu 
consemna această împrejurare în procesul

ART. 11. Lichidatorul judiciar va întocmi un proces
în cuprinsul căruia se vor consemna participanţii la licitaţie, sumele oferite de fiecare, precum şi participantul 
care a oferit preţul cel mai mare. 

ART. 12. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie va fi semnat de lichidatorul judiciar 
şi participanţii la licitaţie. 

ART. 13. Adjudecatarul bunului va depune preţul în cel mult 5 (cinci) zile de la data şedinţei de 
licitaţie, ţinându-se seama de cauţiunea depusă

ART. 14. Celorlalţi participanţi li se vor restitui 
ART. 15. Daca adjudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 (cinci) zile, bunul se va scoate 

din nou la vânzare, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de  şedinţele de licitaţie precum di
de preţ ce rezultă în urma celei de a doua licitaţii

ART. 16. Dacă la noul termen de licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să 
plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea 

ART. 17. După plata integrală a preţului licitat în baza procesului
actul de adjudecare. Potrivit art. 120 alin. 2 teza a I 
semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate.
  
 
 

Lichidator judiciar, 

Yna Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi

Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant

 

C. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 
ART. 7. Licitaţia publică va începe prin citirea de către lichidatorul judiciar a publicaţiei de vânzare şi 

a ofertelor primite până la data stabilită conform art. 442 C.Pr. Civ. 
RT. 8. La începutul şedinţei de licitaţie, lichidatorul judiciar va anunţa preţul de pornire al bunurilor 

conform art. 443 C.Pr.Civ. 
Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare fiecare bun mobil prin trei strigări succe

timp care să permită a se obţine supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel de 
conform art. 443 alin(2) C.Pr.Civ. 

În cazul în care mai mulţi participanţi la licitaţie sunt dispuşi să plătească preţul anunţat, atunci se va 
stabili un pas de licitaţie,  iar licitaţia va continua până când ultima ofertă a unui participant nu a fost 
supralicitată de ceilalţi participanţi. Pasul de licitaţie va fi de 10 % din preţul de strigare. La trecerea 
pas de licitaţie la altul se va lăsa un interval de timp de 5 (cinci) minute în cuprinsul căruia ofertanţii se pot 
hotărî dacă merg mai departe sau se retrag. 

ART. 9. Lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a oferit la licitaţie
443 alin.(3) C. Pr. Civ. 

În cazul în care la şedinţa de licitaţie se prezintă doar un singur participant care oferă preţul de 
pornire, acesta va fi declarat adjudecatar. 

ART. 10. În cazul în care niciun participant nu oferă preţul de pornire, lichidatorul judiciar va 
consemna această împrejurare în procesul-verbal de licitaţie şi va sista licitaţia. 

ART. 11. Lichidatorul judiciar va întocmi un proces-verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie, 
se vor consemna participanţii la licitaţie, sumele oferite de fiecare, precum şi participantul 

ART. 12. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie va fi semnat de lichidatorul judiciar 

ART. 13. Adjudecatarul bunului va depune preţul în cel mult 5 (cinci) zile de la data şedinţei de 
se seama de cauţiunea depusă conform art. 444 alin.(1) din C.Pr.Civ. 

ART. 14. Celorlalţi participanţi li se vor restitui cauţiunea depusă mai puţin comisionul bancar.
ART. 15. Daca adjudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 (cinci) zile, bunul se va scoate 

din nou la vânzare, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de  şedinţele de licitaţie precum di
de preţ ce rezultă în urma celei de a doua licitaţii conform art. 444 alin.(2) din C. Pr. Civ

ART. 16. Dacă la noul termen de licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să 
plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea bunului. 

ART. 17. După plata integrală a preţului licitat în baza procesului-verbal de licitaţie, se va întocmi 
actul de adjudecare. Potrivit art. 120 alin. 2 teza a I –a din Legea 85/2006 procesul

ituie titlu de proprietate. 

, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi 

, prin reprezentant asociat coorodnator ec. Emil Popescu

  

ART. 7. Licitaţia publică va începe prin citirea de către lichidatorul judiciar a publicaţiei de vânzare şi 

RT. 8. La începutul şedinţei de licitaţie, lichidatorul judiciar va anunţa preţul de pornire al bunurilor 

Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare fiecare bun mobil prin trei strigări succesive, la intervale de 
timp care să permită a se obţine supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel de 

lătească preţul anunţat, atunci se va 
stabili un pas de licitaţie,  iar licitaţia va continua până când ultima ofertă a unui participant nu a fost 
supralicitată de ceilalţi participanţi. Pasul de licitaţie va fi de 10 % din preţul de strigare. La trecerea de la un 
pas de licitaţie la altul se va lăsa un interval de timp de 5 (cinci) minute în cuprinsul căruia ofertanţii se pot 

ART. 9. Lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a oferit la licitaţie preţul cel mai 

În cazul în care la şedinţa de licitaţie se prezintă doar un singur participant care oferă preţul de 

oferă preţul de pornire, lichidatorul judiciar va 

verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie, 
se vor consemna participanţii la licitaţie, sumele oferite de fiecare, precum şi participantul 

ART. 12. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie va fi semnat de lichidatorul judiciar 

ART. 13. Adjudecatarul bunului va depune preţul în cel mult 5 (cinci) zile de la data şedinţei de 

cauţiunea depusă mai puţin comisionul bancar. 
ART. 15. Daca adjudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 (cinci) zile, bunul se va scoate 

din nou la vânzare, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de  şedinţele de licitaţie precum diferenţa 
Pr. Civ. 

ART. 16. Dacă la noul termen de licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să 

verbal de licitaţie, se va întocmi 
procesul-verbal de adjudecare 

ec. Emil Popescu 


