
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

1.687.852 - 244.277 3.399 - 1.935.528 1.935.528

2 Deva-Baza 
Deva 1.391.969 - 1.522.300 21.026 247.038 3.182.333 3.182.333

3 Paulis 355.862 38.020 352.858 3.576 - 750.316 750.316
4 Orastie 357.193 133.301 349.906 3.678 - 844.078 844.078
5 Brad 107.442 - 224.339 742 - 332.523 332.523
6 Hunedoara 394.754 - 638.921 374 14.002 1.048.051 1.048.051
7 Criseni 180.802 - 23.503 - - 204.305 204.305
8 Uroi 258.384 259.157 14.414 140 36.761 568.856 568.856
9 Mintia 714.269 - 404.549 11.494 - 1.130.312 1.130.312
10 Ciopeia 13.659 - 632.007 420 1.664 647.750 647.750

Total bunuri in bloc 5.462.186 430.478 4.407.074 44.849 299.465 10.644.052 10.644.052

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

Pretul de pornire al licitatiei este pentru bunurile in bloc pretul indicat mai sus pentru fiecare subansamblu de bunuri.
Identificarea si descrierea bunurilor componente ale subansamblurilor precum si evaluarea, sunt prezentate pe site-ul 

lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro
Data licitatiei este 20.02.2012, orele 12,00 la sediul lichidatorului judiciar.
Ofertanţii sunt obligaţi să prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării 

licitatiei, dovada depunerii garantiei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitatiei, precum şi dovada 
achiziţionarii  caietului  de sarcini,  ce contine evaluarea bunurilor  (subansamblului) si  regulamentul  de valorificare.  Pretul 
caietului de sarcini este de 200 lei +TVA.

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


