
1 

 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr. 74, data emiterii: 07.06.2017 

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 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 4 (patru) 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. 8026/25.04.2017, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor în condiţiile art. 21 alin. 1, 
nr. 70, din data de 24.04.2017, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 70, din data de 24.04.2017, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
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 26.04.2017, ora 1400, la data de 03.05.2017, 
ora 1400, la data de 10.05.2017, ora 1400, la data de 17.05.2017, ora 1400, la data de 24.05.2017, ora 1400, la data de 
31.05.2017, ora 1400, respectiv la data de 07.06.2017, ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 26.04.2017, ora 1400, din data de 03.05.2017, ora 1400, din data de 10.05.2017, 
ora 1400, din data de 17.05.2017, ora 1400, din data de 24.05.2017, ora 1400, din data de 31.05.2017, ora 1400, respectiv 
din data de 07.06.2017, 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. 
La data de 02.05.2017, 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. - 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); 
2. - 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 
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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 02.05.2017, 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 15.05.2017, ora 1400. 
De asemenea, la data de 15.05.2017, 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. - 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); 
2. - 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 15.05.2017, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat 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. 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); 
2. 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 29.05.2017, ora 1400. În cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 12.06.2017, ora 1400, la data de 26.06.2017, ora 1400, la 
data de 10.07.2017, ora 1400, respectiv la data de 24.07.2017, ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 24.05.2017, precum şi 
în ziarul local Piaţa Severineană din data de 23.05.2017, conform dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 492/31.05.2017 în sumă de 729,00 lei către Piaţa 
Severineană, cu OP nr. 4/07.06.2017, conform dovezii anexate. 
La data de 29.05.2017, 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 licitaţie 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. - 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); 
2. - 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 29.05.2017, ora 1400, 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 12.06.2017, ora 1400. 
S-a încheiat Contractul de prestări servicii de evaluare nr. 19/28.04.2017 între Cojocaru C. Marian – expert contabil, 
evaluator autorizat, în calitate de prestator şi SC Drumuri si Lucrari Publice SA, reprezentată prin lichidator judiciar, în 
calitate de beneficiar, obiectul contractului fiind „evaluarea bunurilor mobile identificate ulterior în patrimoniul 
debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA (25 repere)“, iar valoarea contractului fiind de 1.100,00 lei. 
După primirea Raportului de evaluare nr. 62/04.05.2017 privind evaluarea bunurilor mobile identificate ulterior în 
patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, s-a achitat factura nr. 25/05.05.2017 în sumă de 1.100,00 lei, 
emisă de Cojocaru C. Marian  - expert contabil, evaluator autorizat, reprezentând contravaloarea Raportului de evaluare 
nr. 62/04.05.2017 cu OP nr. 4/05.05.2017, conform dovezii anexate. 
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Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Regulamentului privind valorificarea bunurilor mobile identificate ulterior 
în patrimoniul debitoarei, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare, care pot fi 
vizualizate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – 
Documente Drumuri si Lucrari Publice SA. 
Raportul de evaluare privind bunurile mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari 
Publice SA, precum şi regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Drumuri 
si Lucrari Publice SA vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 08.06.2017. 
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 raportului de evaluare nr. 62/04.05.2017, întocmit de evaluator autorizat ec. Cojocaru Marian, pentru 
bunurile mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC 
Drumuri si Lucrari Publice SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“, 
şedinţa urmând să aibă loc la data de 18.05.2017, ora 1400 la punctul de lucru 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. 71, din data de 05.05.2017, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 8795/05.05.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, precum şi materialele prezentate spre aprobare, au fost publicate şi pot 
fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – 
Documente Drumuri si Lucrari Publice SA. 
La data de 18.05.2017, 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 raportului de evaluare nr. 62/04.05.2017, întocmit de evaluator autorizat ec. Cojocaru Marian, pentru 
bunurile mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC 
Drumuri si Lucrari Publice SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Drumuri si Lucrari Publice SA convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar 
în data de 18.05.2017, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
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; 
2. Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dna. Gyorgy 
Anişoara, în calitate de inspector, prin delegaţia nr. 16083/18.05.2017, 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 18.05.2017, ora 1400, a hotărât: 
1. ia act de raportul de evaluare nr. 62/04.05.2017, întocmit de evaluator autorizat ec. Cojocaru Marian, pentru bunurile 
mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA şi nu are obiecţiuni; 
2. este de acord cu regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC 
Drumuri si Lucrari Publice SA, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare, cu 
următoarele excepţii: 
- se va modifica art. 4 din regulamentul de vânzare, în sensul că nu se vor face reduceri de preţ prin regulament, 
organizându-se o serie de 10 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va cel înscris în raportul de evaluare, 
prima licitaţie la un termen de 15 zile, iar următoarele 9 licitaţii vor fi săptămânale în fiecare zi de miercuri a 
săptămânii; 
- dacă bunurile nu vor fi valorificate, se va convoca Adunarea Creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de 
valorificare. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 72/18.05.2017, întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data 
de 18.05.2017, ora 1400, pentru debitorul SC Drumuri si Lucrari Publice SA, a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 22.05.2017, cu adresa nr. 93/19.05.2017, 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. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 73, din data de 18.05.2017, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9999/22.05.2017, conform dovezii anexate. 
Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din şedinţa din data de 18.05.2017, lichidatorul judiciar a procedat la 
modificarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC 
Drumuri si Lucrari Publice SA, în sensul că la art. 4 din regulament a menţionat „- se va organiza o serie de 10 licitaţii 
la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va cel înscris în raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen de 15 
zile, iar următoarele 9 licitaţii vor fi săptămânale în fiecare zi de miercuri a săptămânii; 
- dacă bunurile nu vor fi valorificate, se va convoca Adunarea Creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de 
valorificare“. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor mobile identificate ulterior în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, la preţurile de pornire 
a licitaţiei stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare. 
Licitaţia va avea loc la punctul de lucru al 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 14.06.2017, ora 1400. În cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 21.06.2017 ora 1400, la data de 28.06.2017 ora 
1400, la data de 05.07.2017 ora 1400, la data de 12.07.2017 ora 1400, la data de 19.07.2017 ora 1400, la data de 
26.07.2017 ora 1400, la data de 02.08.2017 ora 1400, la data de 09.08.2017 ora 1400, raspectiv la data de 16.08.2017 ora 
1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 25.05.2017, precum şi 
în ziarul local Piaţa Severineană din data de 26.05.2017, conform dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 510/25.05.2017 în sumă de 531,00 lei către Piaţa 
Severineană, cu OP nr. 5/07.06.2017, conform dovezii anexate. 
Au fost identificate faptic, în alte locaţii decât cele aparţinând debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, bunurile de 
natura mijloace fixe şi obiecte de inventar, menţionate în lista de inventariere, anexată la raport. 
Precizăm faptul că aceste bunuri au fost scăzute din evidenţa debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, nemaifiind 
evidenţiate scriptic. 
Urmează ca în perioada următoare să fie contactat un evaluator autorizat în vederea demarării operaţiunii de evaluare, 
după care se va convoca Adunarea Creditorilor pentru aprobarea raportului de evaluare şi a regulamentului de vânzare. 
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: 08.06.2017. 

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


