
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

2.025.422 - 293.133 4.079 - 2.322.634 2.322.634

2 Deva-Baza 
Deva 1.670.362 - 1.826.760 25.231 296.447 3.818.800 3.818.800

3 Paulis 427.034 45.625 423.429 4.291 - 900.379 900.379
4 Orastie 428.632 159.961 419.887 4.414 - 1.012.894 1.012.894
5 Brad 128.930 - 269.207 890 - 399.027 399.027
6 Hunedoara 473.704 - 766.706 449 16.802 1.257.661 1.257.661
7 Petrosani 112.094 - 164.884 2.424 - 279.402 279.402
8 Criseni 216.962 - 28.204 - - 245.166 245.166
9 Uroi 310.060 310.989 17.297 168 44.114 682.628 682.628
10 Mintia 857.122 - 485.459 13.793 - 1.356.374 1.356.374
11 Ciopeia 16.391 - 758.408 504 1.997 777.300 777.300

Total bunuri in bloc 6.666.713 516.575 5.453.374 56.243 359.360 13.052.265 13.052.265

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

Pretul de pornire al licitatiei este de 13.052.265 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 22.12.2011, 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 obtine la sediul lichidatorului judiciar, la numarul de telefon: 0354/107589, precum si 
pe pagina de internet al lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro


