
EURO QUALITY INSOLVENCY IPURL, cu sediul in Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, în 

calitate de lichidator judiciar al SC Drumuri si Poduri SA Deva în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul in Deva, str. 

Dragoş Vodă, nr. 1-3, jud. Hunedoara, in dosarul nr. 3235/97/2009 al Tribunalului Hunedoara, anunţă vânzarea prin licitaţie 

publică, organizată în 01.06.2012, 08.06.2012 şi 15.06.2012, orele 13,00, la sediul lichidatorului judiciar, a bunurilor  imobile 

şi mobile din patrimoniul societăţii în faliment, localizate la următoarele secţii : Sediul Deva, Baza Deva, Secţia Păuliş, Secţia 

Orăştie, Secţia Hunedoara, Secţia Crişeni, Balastiera  Uroi, Secţia Mintia, Balastiera Ciopeia. 

Bunurile debitoarei se vând libere de orice sarcini, conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. 

 Pretul de pornire a licitaţiei este  cel din rapoartele de evaluare, pentru fiecare bun individual in parte, redus cu 30% 

pentru urmatoarele trei licitaţii organizate. Rapoartele de evaluare sunt prezentate pe site-ul lichidatorului judiciar 

www.euroinsolvent.ro şi pot fi consultate la sediul lichidatorului. 

 Ofertanţii sunt obligaţi să prezinte la sediul lichidatorului judicial, până la data organizării licitaţiei, dovada depunerii 

în contul unic de lichidare, a garanţiei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, pentru bunul/bunurile 

licitat/licitate, dovada achiziţionării caietului de sarcini ce conţine evaluarea bunurilor, precum şi copie după actul de 

identitate. Preţul caietului de sarcini este de 200 lei +TVA. De asemenea, ofertanţii, persoane juridice, trebuie să depună copie 

după certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, şi împuternicire acordată persoanei care reprezintă 

ofertantul. 

 Toţi cei care pretind vreun drept asupra activului debitorului sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar înainte de 

data licitaţiei. Bunurile pentru care sunt oferte in bloc, pe subansambluri ori pe grupe de mijloace fixe, pentru care sunt 

înregistrate oferte, nu sunt supuse licitaţiei, ci se vor valorifica prin vânzare directă, conform aprobării adunării creditorilor 

din data de 05.04.2012. 

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la numărul de telefon: 0354/107589, precum şi 

pe pagina de internet a lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro. 

http://www.euroinsolvent.ro/

