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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr. 66, data emiterii: 07.12.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6571/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Clara Daniela Băluţă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
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. 
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin 
contract, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA, 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 dosarul 6571/101/2013, reprezentate legal prin Motoi Gogu şi Popescu Emil, în temeiul art. 
21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile 
existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 6 (şase) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Drumuri si Lucrari Publice SA 
Număr dosar: 6571/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Clara Daniela Băluţă 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Drumuri si Lucrari Publice SA 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18600/13.10.2016, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor în condiţiile art. 21 alin. 1, 
nr. 58, din data de 12.10.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 58, din data de 12.10.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18557/13.10.2016, convocarea 
Adunării Creditorilor, nr. 57, din data de 11.10.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 25.10.2016 ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Drumuri si 
Lucrari Publice SA, având la ordinea de zi: 
„1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării serviciilor de prelucrare, păstrare şi conservare a 
documentelor de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă (fond arhivistic) a debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice 
SA, conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Drumuri si Lucrari Publice SA convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar 
în data de 10.02.2016, orele 1400 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. 
A trimis punct de vedere scris următorul creditor: 
1. Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, reprezentată prin dna. Mateescu Marinela, în calitate de director, 
punct de vedere scris cu adresa 24223/25.10.2016, care deţine o creanţă în procent de 0,29093% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA cu un procent de 94,04527% 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 25.10.2016, ora 1400, a hotărât: 
1. aprobă oferta cea mai avantajoasă, respectiv oferta de preţ nr. 1469/05.08.2016 depusă de SC Uberum SRL – preţ 20 
euro/ml pentru serviciile de prelucrare, preţ 4 euro/ml/an de păstrare (preţurile nu includ TVA). 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 59/25.10.2016, întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data 
de 25.10.2016, ora 1400, pentru debitorul SC Drumuri si Lucrari Publice SA, a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 27.10.2016, cu adresa nr. 374/26.10.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Drumuri si Lucrari Publice SA. 
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Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 60, din data de 25.10.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19642/27.10.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 08.11.2016 s-a primit de la Gogoneţu Melania-Gabriela Întreprindere Individuală oferta de preţ nr. 
23/18.10.2016, înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 387/08.11.2016, privind intenţia de achiziţionare a 
bunului imobil *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*, aflat în proprietatea debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, la preţul de pornire de 
120.000,00 euro (exclusiv TVA). 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a bunului imobil * 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*, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de 
supraofertă, pas supraofertare 10%, către un cumpărător identificat, respectiv Gogoneţu Melania – Gabriela 
Întreprindere Individuală, pornind de la preţul de 120.000,00 euro (exclusiv TVA), conform ofertă“, şedinţa urmând să 
aibă loc la data de 18.11.2016, ora 1400 la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL din 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 61, din data de 11.11.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 20725/14.11.2016, conform dovezii anexate, precum şi pe site-urile www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insoventa.ro. 
La data de 18.11.2016 ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Drumuri si 
Lucrari Publice SA, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a bunului imobil * 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*, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de 
supraofertă, pas supraofertare 10%, către un cumpărător identificat, respectiv Gogoneţu Melania – Gabriela 
Întreprindere Individuală, pornind de la preţul de 120.000,00 euro (exclusiv TVA), conform ofertă“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Drumuri si Lucrari Publice SA convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar 
în data de 18.11.2016, orele 1400 nu s-a prezentat niciun reprezentant al creditorilor. 
S-a constatat că la şedinţa Adunării Creditorilor debitorului SC Izometal-Magellan SRL din data de 18.11.2016, ora 
1400, nu a fost întrunit cvorumul legal, respectiv, nu a fost prezent niciun reprezentant al creditorilor, urmând ca 
Adunarea Creditorilor să fie reconvocată la o dată ulterioară. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 62/18.11.2016, întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data 
de 18.11.2016, ora 1400, pentru debitorul SC Drumuri si Lucrari Publice SA, a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 21.11.2016, cu adresa nr. 395/21.11.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a întocmit Regulamentul de vânzare cu supra-ofertă privind bunul imobil * 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* existent în proprietatea 
debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, regulament care a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 08.12.2016. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, având la ordinea de zi: 
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„1. Analiza şi supunerea spre aprobare a ofertei depuse de către Gogoneţu Melania – Gabriela Întreprindere Individuală, 
nr. 23/18.10.2016, înregistrată la lichidatorul judiciar sub nr. 387/08.11.2016, privind achiziţionarea bunului imobil 
*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 Publice SA, pentru preţul total de 120.000,00 euro (exclusiv TVA). 
2. Aprobarea schimbării modalităţii de valorificare a bunului imobil *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* din „metoda licitaţiei publice cu strigare“ în „metoda vânzării 
directe urmată de supra-ofertă pe bază de regulament aprobat“ şi stabilirea pasului de supra-ofertare, pe care în 
propunem să fie de 15% din preţul aprobat. 
3. Prezentarea şi aprobarea „Regulamentului de vânzare cu supra-ofertă“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 
24.11.2016, ora 1000 la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL din localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 63, din data de 21.11.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 21310/21.11.2016, conform dovezii anexate, precum şi pe site-urile www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insoventa.ro. 
La data de 24.11.2016 ora 1000, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Drumuri si 
Lucrari Publice SA, având la ordinea de zi: 
„1. Analiza şi supunerea spre aprobare a ofertei depuse de către Gogoneţu Melania – Gabriela Întreprindere Individuală, 
nr. 23/18.10.2016, înregistrată la lichidatorul judiciar sub nr. 387/08.11.2016, privind achiziţionarea bunului imobil 
*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 Publice SA, pentru preţul total de 120.000,00 euro (exclusiv TVA). 
2. Aprobarea schimbării modalităţii de valorificare a bunului imobil *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* din „metoda licitaţiei publice cu strigare“ în „metoda vânzării 
directe urmată de supra-ofertă pe bază de regulament aprobat“ şi stabilirea pasului de supra-ofertare, pe care în 
propunem să fie de 15% din preţul aprobat. 
3. Prezentarea şi aprobarea „Regulamentului de vânzare cu supra-ofertă“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Drumuri si Lucrari Publice SA convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar 
în data de 24.11.2016, orele 1000 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. 
A trimis punct de vedere scris următorul creditor: 
1. Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, reprezentată prin dna. Mateescu Marinela, în calitate de director, 
punct de vedere scris cu adresa 24307/24.11.2016, care deţine o creanţă în procent de 0,29093% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA cu un procent de 94,04527% 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 24.11.2016, ora 1000, a hotărât: 
1. aprobă oferta depusă de către Gogoneţu Melania – Gabriela Întreprindere Individuală, nr. 23/18.10.2016, înregistrată 
la lichidatorul judiciar sub nr. 387/08.11.2016, privind achiziţionarea bunului imobil *Proprietate industrială situată în 
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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 
Publice SA, pentru preţul total de 120.000,00 euro (exclusiv TVA); 
2. - aprobă schimbarea metodei de vânzare a bunului imobil menţionat în ordinea de zi, din “metoda licitaţiei publice“ 
în metoda “vânzării directe” urmată de supra-ofertă în condiţiile prevăzute de art. 118 din Legea 85 din 2006 – privind 
procedura insolvenţei, pe bază de regulament aprobat; 
- aprobă pasul de supra – ofertare de 15 % din preţul minim aprobat de 120.000 euro  exclusiv TVA); 
Supra-ofertele se vor depune în plicuri sigilate la sediul lichidatorului şi vor fi însoţite obligatoriu de dovada achitării în 
contul de lichidare a unei cauţiuni de 10 % din preţul de 120.000 euro. Aceste aspecte vor fi menţionate în anunţul de 
supra-ofertare precum şi data maximă până la care se depun supra-ofertele (conform prevederilor din art. 118, alin.(4) –
Legea 85/ 2006 – privind procedura insolvenţei. 
3. aprobă „regulamentul de vânzare cu supra – oferta“, prezentat adunării creditorilor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 64/24.11.2016, întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data 
de 24.11.2016, ora 1000, pentru debitorul SC Drumuri si Lucrari Publice SA, a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 25.11.2016, cu adresa nr. 399/25.11.2016, conform dovezii anexate. 
Cu aceeaşi adresă, au fost depuse la grefa Tribunalului Mehedinţi, următoarele documente: 
- Oferta primită de la Gogoneţu Melania – Gabriela I.I.; 
- Ordinul de plată în sumă de 54.086,40 lei reprezentând dovada achitării garanţiei de 10% din preţul oferit; 
- Regulamentul privind vânzarea imobilului *Proprietate industrială situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi*. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Drumuri si Lucrari Publice SA. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 65, din data de 24.11.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21715/25.11.2016, conform dovezii anexate. 
S-a încheiat Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 1/28.11.2016 între SC Drumuri si Lucrari Publice SA, 
reprezentată prin lichidator judiciar, în calitate de promitent-vânzător şi Gogoneţu Melania-Gabriela Întreprindere 
Individuală, în calitate de promitent-cumpărător, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 08.12.2016. 
Pentru valorificarea bunurilor mobile rămase nevalorificate din patrimoniul debitoarei, la preţuri reduse cu 60% faţă 
preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 10.02.2016, 
respectiv: 
1. Transformator electric Trafo – preţ pornire licitaţie 116,68 lei (exclusiv TVA); 
2. Hidrofor Vrancea – preţ pornire licitaţie 16,14 lei (exclusiv TVA); 
3. Imprimantă Epson matricială – preţ pornire licitaţie 52,49 lei (exclusiv TVA); 
4. Multifuncţională HP Laser Jet M1522 – preţ pornire licitaţie 79,49 lei (exclusiv TVA), 
la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 
2, jud. Mehedinţi, au fost organizate licitaţii, după cum urmează: la data de 19.10.2016, ora 1400, la data de 26.10.2016, 
ora 1400, la data de 02.11.2016, ora 1400, la data de 09.11.2016, ora 1400, la data de 16.11.2016, ora 1400, la data de 
23.11.2016, ora 1400, la data de 30.11.2016, ora 1400, respectiv la data de 07.12.2016, ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 19.10.2016, ora 1400, din data de 26.10.2016, ora 1400, din data de 02.11.2016, 
ora 1400, din data de 09.11.2016, ora 1400, din data de 16.11.2016, ora 1400, din data de 23.11.2016, ora 1400, din data de 
30.11.2016, ora 1400, din data de 07.12.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii în fiecare 
zi de miercuri a săptămânii, ora 1400. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor imobile rămase nevalorificate, existente în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, la preţul 
redus cu 60% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
08.10.2015 , după cum urmează: 
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, înscrisă în CF nr. 52640, având număr cadastral 3934, preţul de 
pornire a licitaţiei este de 888.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2. 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, înscrisă în CF nr. 
50204, având număr cadastral 50204, preţul de pornire a licitaţiei este de 68.760,00 lei (exclusiv TVA); 
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3. 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), magazie filer (C5), atelier (C8), magazie sorturi demolată (C9), post trafo (C10), cabină (C13), baracă grup (C14), 
înscrisă în CF nr. 50464, având număr cadastral 50464, preţul de pornire licitaţiei este de 308.400,00 lei (exclusiv 
TVA). 
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, în data de 17.10.2016, ora 1400. În cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 31.10.2016, ora 1400, la data de 14.11.2016, ora 1400, la 
data de 28.11.2016, ora 1400, respectiv la data de 12.12.2016, ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 13.10.2016, precum şi 
în ziarul local Piaţa Severineană din data de 14.10.2016, conform dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 2644/13.10.2016 în sumă de 943,00 lei către Piaţa 
Severineană, cu OP nr. 6/27.10.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 17.10.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor imobile rămase nevalorificate din patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, la 
preţuri reduse cu 60% din preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor 
din data de 08.10.2015, după cum urmează: 
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, preţul de pornire a licitaţiei este de 
888.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2 - 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, preţul de pornire a 
licitaţiei este de 68.760,00 lei (exclusiv TVA); 
3 - 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), preţul de pornire licitaţiei este de 308.400,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 17.10.2016 ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 31.10.2016, ora 1400. 
De asemenea, la data de 31.10.2016, ora 1400 şi la data de 14.11.2016, ora 1400 şi la data de 28.11.2016, ora 1400, la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 
20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, au fost organizate licitaţii pentru valorificarea bunurilor imobile rămase 
nevalorificate din patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, la preţuri reduse cu 60% din preţurile de 
pornire stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 08.10.2015, după cum 
urmează: 
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, preţul de pornire a licitaţiei este de 
888.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2 - 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, preţul de pornire a 
licitaţiei este de 68.760,00 lei (exclusiv TVA); 
3 - 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), preţul de pornire licitaţiei este de 308.400,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform proceselor verbale din data de 31.10.2016, ora 1400, din data de 14.11.2016 ora 1400 şi din data de 28.11.2016, 
ora  lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre 
vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 12.12.2016, ora 1400. 
Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din data de 24.11.2016, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea 
anunţului privind vânzarea directă urmată de supraofertă, în condiţiile prevăzute de art. 118 din Legea 85 din 2006 – 
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privind procedura insolvenţei, pe bază de regulament aprobat, a bunului imobil *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*, preţul de pornire fiind de 120.000,00 euro 
(exclusiv TVA). 
Pasul de supraofertare este de 15%. 
Ofertele vor fi primite până la data de 05.01.2017, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, situat 
în Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Mehedinţi. Tel/fax: 0252/328293. 
Participarea la şedinţa de supraofertare este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de 
participare în valoare de 10%, din preţul de pornire în contul SC Drumuri si Lucrari Publice SA nr. 
RO41BRDE260SV45549012600 deschis la BRD Drobeta Turnu Severin şi a actelor de identificare ale ofertantului şi 
ale reprezentantului acestuia până la data de 05.01.2017, ora 1400. Supra-ofertele se vor depune în plicuri sigilate la 
sediul lichidatorului şi vor fi însoţite obligatoriu de dovada achitării în contul de lichidare a unei cauţiuni de 10 % din 
preţul de 120.000 euro. 
Anunţul privind privind vânzarea directă urmată de supraofertă a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din 
data de 02.12.2016, precum şi în ziarul local Piaţa Severineană din data de 06.12.2016, conform dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a emis factura nr. 2826/05.12.2016 în sumă de 752,00 lei de către Piaţa 
Severineană, conform dovezii anexate. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 08.12.2016. 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, prin Motoi Gogu 


