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

calitate de lichidator judiciar al debitoarei 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 licitatie publica, a bunurilor mobile din patrimoniul societăţii în faliment: rampa spalator - 1.301 lei, calculator P III 

(tastatura, mouse, fax, modem) - 899 lei, calculator PC Duron 850 MHz HDD 10 GB – 289 lei, sistem de calcul OFFICE 

(monitor, Window) – 837 lei, sistem calcul SEMPRON 2800 – 618 lei. 

Pretul de pornire a licitatiei pentru bunurile imobile propuse spre valorificare: Secţia Păuliş (cladiri 1128.5 mp, 

platforma betonata 2492.7 mp, terenul in suprafata de 3903 mp este proprietatea Comunei Soimus) – 288.700 lei, Balastiera 

Uroi (cladiri 259.8 mp, platforma betonata 1754 mp, terenul in suprafata de 16392 mp este proprietatea societatii) – pret de 

pornire licitatie 574.280 lei si Baza Deva (cladiri 2062.4 mp, platforma betonata 4453,6 mp, terenul in suprafata de 9015 mp 

este proprietatea statului) – pret de pornire licitatie 884.374 lei echivalent a 190.000 Euro, in echivalenta lei de la data 

licitatiei. 

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

 Bunurile sunt prezentate pe site-ul lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro şi pot fi consultate la sediul 

lichidatorului. 

Data licitatiei publice este 08.12.2017, orele 12:00 la sediul lichidatorului judiciar. 

 Ofertanţii sunt obligaţi să prezinte la sediul lichidatorului judiciar, până la data licitatiei publice, dovada depunerii în 

contul unic de lichidare, a garanţiei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitatiei publice, pentru 

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

identitate. Preţul caietului de sarcini este de 500 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. Bunurile se 

vor valorifica prin licitatie publica, 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/
http://www.euroinsolvent.ro/

