
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. 
Dragos Voda, nr. 1-3, jud. Hunedoara, in dosarul nr. 3235/97/2009 al Tribunalului Hunedoara, anunta vânzarea in bloc/pe 
subansambluri de bunuri (sectii ale societatii), prin licitatie publica a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:

Nr. 
Crt.

Locatia 
suban-

samblului
Cladiri Terenuri

Mijloace 
fixe 

(utilaje)

Obiecte de 
inventar

Stocuri, 
materii 
prime si 
materiale

Total 
suban-

sambluri

Pret de 
pornire 
licitatie

1
Deva–sediu –
Dragos  Voda, 
nr. 1-3

2.250.469 - 325.703 4.532 - 2.580.704 2.580.704

2 Deva-Baza 
Deva 1.855.958 - 2.029.733 28.035 329.385 4.243.111 4.243.111

3 Paulis 474.482 50.694 470.477 4.768 - 1.000.421 1.000.421
4 Orastie 476.258 177.735 466.541 4.904 - 1.125.438 1.125.438
5 Brad 143.256 - 299.119 989 - 443.364 443.364
6 Hunedoara 526.338 - 851.895 499 18.669 1.397.401 1.397.401
7 Petrosani 124.549 - 183.204 2.693 - 310.446 310.446
8 Criseni 241.069 - 31.338 - - 272.407 272.407
9 Uroi 344.511 345.543 19.219 187 49.015 758.475 758.475
10 Mintia 952.358 - 539.399 15.325 - 1.507.082 1.507.082
11 Ciopeia 18.212 - 842.676 560 2.219 863.667 863.667

Total bunuri in bloc 7.407.460 573.972 6.059.304 62.492 399.288 14.502.516 14.502.516

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

Pretul de pornire al licitatiei este de 14.502.516 lei, iar pentru fiecare subansamblu de bunuri este cel indicat mai sus.
Identificarea si descrierea bunurilor componente ale subansamblurilor precum si evaluarea, sunt prezentate pe site-ul 

lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro
Data licitatiei este 02.12.2011, orele 12,00 la sediul lichidatorului judiciar.
Ofertanţii sunt obligaţi să prezinte la sediul lichidatorului judiciar pana la data organizării licitatiei, dovada depunerii 

garantiei  de participare,  reprezentând 10% din preţul  de pornire a  licitatiei,  dovada achiziţionarii  caietului  de sarcini,  ce 
contine evaluarea bunurilor (subansamblului), precum şi copie dupa actul de identitate. Pretul caietului de sarcini este de 200 
lei +TVA. De asemenea ofertantii,  persoane juridice, trebuie sa depuna copie dupa certificatul de inregistrare, eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului, si imputernicire acordata persoanei care reprezinta ofertantul.

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

Informatii suplimentare se pot obine la sediul lichidatorului judiciar, la numarul de telefon: 0354/107589, precum si 
pe pagina de internet al lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro


