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Lichidator Judiciar – YNA CONSULTING SPRL ŞI CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL 
Dosar. nr. 6571/101/2013 - Tribunalul Mehedinti 
Debitor : SC DRUMURI SI LUCRARI PUBLICE SA 
 

 

 

 

REGULAMENT 

privind vanzarea imobilului  *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, înscrisă în CF nr. 52640, având număr 
cadastral 3934* 

  proprietatea debitoarei SC DRUMURI SI LUCRARI PBLICE SA 
 
 

       Imobilul proprietatea debitoarei 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, respectiv *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, înscrisă în CF nr. 52640, având număr cadastral 3934*, se va vinde 

prin metoda negocierii directe , urmata de supraoferta in conditiile prevazute de art.118 din Legea 

85/2006 – privind procedura insolventei , pe baza prezentului regulament aprobat de adunarea 

creditorilor si avizat de judecatorul sindic . Vanzarea se va face de catre  lichidatorul judiciar 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 RFO II - 0649, reprezentată prin Popescu Emil, sub controlul judecatorului sindic. 

 

       Metoda de vanzare propusa de catre lichidatorul judiciar  desemnat , este metoda negocierii 

directe , urmata de supraoferta in conditiile art.118 din Legea 85 / 2006 , aprobata de adunarea 

creditoriilor din 24.11.2016, prin regulament de vanzare . Vanzarea nu poate fi cenzurata decat de 

comitetul creditorilor si judecatorul sindic . 
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        Pentru buna organizare si desfasurare a negocierilor cu fiecare potential cumparator al 

imobilelor sus-mentionate , astfel incat  sa se asigure maximizarea veniturilor din lichidarea 

bunurilor imobile supuse vanzarii , lichidatorul a avut si va avea in vedere urmatoarele etape: 
 

a.) intocmirea raportului de evaluare a imobilului si intocmirea cadastrului in vederea inscrierii 

la cartea funciara ; 

 

b.) afisarea si publicarea organizarii  licitatiilor  publice in vederea vanzarii, urmare carora nu s-

au prezentat ofertanti ; 

 

      c.)  colectarea ofertelor posibililor cumparatori interesati. 
 

 

            In data de 08.11.2016, lichidatorul judiciar a primit o oferta de la un potential cumparator , 

pe care o va supune aprobarii adunarii creditorilor din 24.11.2016. 

 

     d. ) negocierea cu fiecare parte inscrisa pentru achizitionarea imobilelor; 

 

            Urmare aprobarii adunarii creditorilor din 24.11.2016 - privind stabilirea pretului 
minim de vanzare a imobilelor , se vor stabili urmatoarele reguli de vanzare : 
 
 
 

- in  sapte zile de la aprobarea pretului minim , ofertantul cumparator va fi invitat in  
vederea incheierii procesului-verbal  privind promisiunea bilaterala de vanzare – cumparare 
a imobilului , care se va incheia dupa plata in contul de lichidare a unei  cautiuni de 10 % din 
pretul de vanzare aprobat ( ce reprezinta o garantie a seriozitatii ) , aceasta fiind considerate  
avans din pret in cazul  finalizarii vanzarii sau se va restitui acestuia  daca prezentul ofertant 
nu este si adjudecatarul , cu conditia sa se fi repectat  promisiunea  bilaterala de vanzare - 
cumparare . 
 
           Procesul – verbal privind promisiunea bilaterala de vanzare – cumparare , se va 
incheia intre lichidatorul judiciar - in calitate de promitent - vanzator si  ofertant - in calitate 
de promitent – cumparator ,  in conditiile legii .  
 

- Lichidatorul judiciar va proceda pana la data de 05.12.2016, la publicarea  in ziare  
de larga circulatie a anuntului de supraofertare , care va cuprinde in mod obligatoriu : datele 
de indentificare imobil , pretul de vanzare aprobat   , pasul de supraofertare care sa fie de  
15 % din pretul de vanzare aprobat , data  pana la care se accepta  supraofertele – care sa  nu 
fie sub 30 de zile de la publicare si conditiile de depunere a supraofertelor ( depunerea  
cautiunii  de 10 % din pretul de vanzare aprobat ) – conform hotararii adunarii creditorilor 
respectand prevederile art.118 , alin. (4) din Legea 85/2006 . 
 

     e. ) analiza  eventualelor  supraoferte depuse la lichidator si stabilirea ofertei castigatoare . 
 

          In data de  05.01.2017 ( dupa expirarea celor 30 de zile de la publicarea supraofertei ) , – 
lichidatorul judiciar  v-a analiza eventualele supraoferte si  v-a incheia  un  proces - verbal de 
adjudecare validare oferta in prezenta  celor interesati , in care se va consemna  
adjudecatarul  bunului imobil . 
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        Supra-oferta se va depune in plic sigilat la lichidator , la adresa Dr.Tr.Severin , str. str. 

Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, cu scrisoare 
recomandata  cu confirmare de primire  sau direct  cu primirea numarului de inregistrare al 
supra-ofertei .  Supra-oferta  poate fi facuta si de promitentul-cumparator daca va considera 
ca pretul  depus initial este insuficient pentru adjudecare . 
 
      Plicurile continand supra-oferte vor fi deschise in data de 05.01.2017 (dupa expirarea celor 

30 de zile de la publicarea supraofertei – data mentionata in anunt), orele 1400 la sediul 
lichidatorului judiciar in prezenta celor interesati. 
           
      Dupa parcurgerea acestor etape , se va incheia procesul-verbal de adjudecare , fie 
promitentului  comparator , fie supra-ofertantului , dupa caz , preluindu-se  termenii din 
promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare , mai ales in ceea ce priveste pretul , termenul 
si modalitatea de plata . 
 
       Daca adjudecatarul nu v-a plati  pretul integral la care a fost adjudecat imobilulul in 
maxim 30 de zile de la data incheierii procesului - verbal de ajudecare validare oferta , 
promisiunea bilaterala de vanzare – cumparare , se reziliaza pe deplin drept, fara punere in 
intarziere, fara notificare si fara interventia instantei , precum si fara restituirea garantiei de 
10 % consemnata in promisiunea de vanzare ( aceasta ramanand in averea debitoarei ) , 
urmand a se relua procedura de valorificare bunuri . 
 
      Daca  promitentul-cumparator nu se prezinta pentru incheierea procesului-verbal de 
adjudecare , va fi notificat si , in situatia in care nu se prezinta in termen de 20 zile de la 
notificare sa incheie procesul-verbal de ajudecare , va pierde garantia , iar bunul va fi scos din 
nou la vanzare . 
 Lichidatorul judiciar se obliga  sa nu dezvaluie  indentitatea celor care participa la negociere. 
         
       Transferul folosintei bunului imobil  catre cumparator opereaza dupa plata integrala a 
pretului adjudecat , dupa care se va face  punerea in posesie de catre lichidatorul judiciar , pe 
baza actului de transfer a dreptului de proprietate . 
 
 
        Intreaga documentatie privind  vanzarea se va pastra in mapa la lichidatorul judiciar . 
 

 

 

Data intocmirii : 21.11.2016 
 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
                                                                    ……………………… 


