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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr. 15, data emiterii: 28.05.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6571/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Clara Daniela Băluţă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Drumuri si Lucrari Publice SA, cod de identificare fiscală 11020372, sediul social în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/305/1998. 
4. Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II 
- 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor 
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 
31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu Emil, cu sediul ales 
pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252/328293. 
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin 
contract, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA, conform Sentinţei nr. 576 din 
şedinţa publică din data de 26.09.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6571/101/2013l, reprezentate legal prin Motoi Gogu şi Popescu Emil, în temeiul art. 
21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile 
existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 5 (cinci) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Drumuri si Lucrari Publice SA 
Număr dosar: 6571/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Clara Daniela Băluţă 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Drumuri si Lucrari Publice SA 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5135/13.03.2014 a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor în condiţiile art. 21 alin. 1, 
nr. 13, din data de 12.03.2014. 
Raportul lunar, nr. 13, din data de 12.03.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
S-a primit de la Primăria Oraşului Strehaia – Serviciul Impozite şi Taxe Locale, înştiinţarea de plată nr. 
21691/11.03.2014, prin care a fost comunicată valoarea impozitului datorat. 
La data de 19.03.2014, ora 1400 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase nevalorificate, 
existente în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, după cum urmează: 
1 - Proprietate industrială situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. 
Mehedinţi, compusă din: hală compusă din 8 magazii, 4 ateliere, hală forjată şi depozit, având Sc=756,72 mp, 
Su=650,20 mp; atelier mecanic compus din 3 depozite, 8 magazii, strungărie, 3 vestiare, hală, 2 holuri şi 2 WC-uri, 
având Sc=1.036,11 mp, Su=929,28 mp; centrală termică compusă din centrală termică, magazie şi polată, având 
Sc=132,80 mp, Su=63,29 mp; construcţie compusă din 3 birouri, 4 magazii, arhivă şi 2 depozite, având Sc=335,94 mp, 
Su=255,72 mp; cabină poartă compusă din 2 camere şi hol, având Sc=29,45 mp, Su=20,97 mp; post trafo, având 
Sc=22,71 mp, Su=17,16 mp; platformă betonată având Sc=5.000 mp, Su=5.000 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 
1.665.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Bîlvăneşti, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în suprafaţă de 1.934 mp; 
casă cu regim de înălţime P – birouri compuse din 2 încăperi birou, 2 magazii, două holuri şi scară, anexă (C2 - 
magazie), anexă (C3 - bazin), anexă (C4 – depozit de combustibil), preţul de pornire a licitaţiei este de 32.835,00 lei 
(exclusiv TVA); 
3 - Spaţiu industrial situat în Vînju Mare, str. Merilor, nr. 2B, jud. Mehedinţi, compus din: birouri cu Sutila=118,65 mp, 
Sc=153,49 mp, Scd=153,49 mp; magazie filer cu Sutila=229,33 mp, Sc=254,38 mp, Scd=254,49 mp, preţul de pornire a 
licitaţiei este de 128.925,00 lei (exclusiv TVA); 
4 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, jud. Mehedinţi, compusă din: baracă cu 
regim de înălţime P compusă din 1 cameră, baie, birou, debara şi hol, având Sc=134,50 mp, Su=55,30 mp şi cu terenul 
aferent construcţiilor de 402 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 23.318,00 lei (exclusiv TVA); 
5 - Proprietate imobiliară de tip industrial-administrativ, amplasată în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, DC 7 
cad. 50464, jud. Mehedinţi, formată din 29.462 mp teren şi construcţii industriale-administrative: birouri (C1), birouri 
(C2), atelier (C3-polată+terasă), atelier (C4), magazie filer (C5), magazie (C6), magazie (C7), atelier (C8), magazie 
sorturi demolată (C9), post trafo (C10), magazie (C11), baracă metalică prefabricate (C12), cabină (C13), baracă grup 
(C14), magazie (C16), magazie (C16), preţul de pornire licitaţiei este de 578.250,00 lei (exclusiv TVA). 
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Conform procesului verbal din data de 19.03.2014, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
02.04.2014 ora 14:00. 
Adjudecatarul bunului imobil *Proprietate imobiliară situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 1, jud. Mehedinţi, compusă din: casă cu regim de înălţime P compusă din 4 camere, pivniţă, hol şi scară, 
având Sc=82,88 mp, Su=63,44 mp plus anexe şi cu terenul aferent construcţiilor de 445 mp*, respectiv dl. Cenuşe 
Lucian, domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Bld. Mihai Viteazu, nr. 37, bl. Z3, sc. 3, ap. 9, judeţul 
Mehedinţi, CNP 1700902253196, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 166098 emisă de Municipiul Drobeta-Turnu-
Severin la data de 19.05.2004, a achitat în contul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA şi diferenţa de plată în 
cuantum de 173.098,00 lei după cum urmează: suma de 63.098,00 lei cu OP nr. 2/18.03.2014 şi suma de 110.000,00 lei 
la data de 31.03.2014, conform dovezii anexate. 
La data de 28.03.2014 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Drumuri si Lucrari Publice SA, prin 
lichidator judiciar, în calitate de vânzător şi dl. Cenuşe Lucian, în calitate de cumpărător, în baza procesului verbal de 
licitaţie nr. 1/05.03.2014, a actului de adjudecare nr. 3/28.03.2014 şi a procesului verbal de predare-primire din data de 
28.03.2014, privind bunul imobil *Proprietate imobiliară situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 1, jud. Mehedinţi, compusă din: casă cu regim de înălţime P compusă din 4 camere, pivniţă, hol şi scară, 
având Sc=82,88 mp, Su=63,44 mp plus anexe şi cu terenul aferent construcţiilor de 445 mp*. Contractul de vânzare 
cumpărare a fost autentificat sub nr. 150/28.03.2014. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea facturii fiscale nr. 98/28.03.2014 pentru bunul imobil 
*Proprietate imobiliară situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, jud. Mehedinţi, 
compusă din: casă cu regim de înălţime P compusă din 4 camere, pivniţă, hol şi scară, având Sc=82,88 mp, Su=63,44 mp 
plus anexe şi cu terenul aferent construcţiilor de 445 mp* către dl. Cenuşe Lucian în sumă de 216.398,00 lei. 
Cu adresa nr. 202/01.04.2014, înregistrată la registratura Primăriei Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale, lichidatorul judiciar a solicitat valoarea impozitului datorat pentru imobilul *Proprietate imobiliară situată 
în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, jud. Mehedinţi, compusă din: casă cu regim de 
înălţime P compusă din 4 camere, pivniţă, hol şi scară, având Sc=82,88 mp, Su=63,44 mp plus anexe şi cu terenul 
aferent construcţiilor de 445 mp*, proprietatea debitoarei, aferent perioadei 06.09.2013 (data deschiderii procedurii de 
faliment) – 05.03.2014 (data valorificării imobilului), fără majorări şi penalităţi. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat radierea acestui imobil din evidenţele fiscal ale debitoarei SC Drumuri si 
Lucrari Publice SA. 
Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a formulat răspuns cu adresa nr. 
4082/02.04.2014, prin care a comunicat că valoarea impozitului datorat pentru imobilul solicitat este de 1.095,00 lei. 
S-a încheiat un contract de închiriere cu SC Vodafone Romania SA, obiectul contractului fiind „preluarea de către părţi 
a drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin contractul de închiriere încheiat în data de 24.08.2009, între Drumuri si Lucrari 
Publice SA în calitate de locator şi S.C. Vodafone Romania S.A. în calitate de locatar şi actualizarea acestora 
corespunzător situaţiei de drept şi de fapt existentă, consemnate prin prezentul contract. 
Locatorul se obligă să închirieze locatarului, din suprafaţa identificată la art. 1, aliniat 2, cu drept de folosinţă, o 
suprafaţă totalaăde 21,20 mp din care 6,36 mp la sol, 2,44 mp traseu cablu de alimentare şi 12,4 mp pe pilonul, aflată în 
proprietatea locatorului, în scopul operării, întreţinerii modificării şi funcţionarii unei Staţii de Bază, a traseelor de fibră 
optică, a cablului de alimentare, PMB si SWAC“. Părţile au convenit pentru o chirie lunară de 200 euro + TVA, 
plătibilă în lei, la cursul BNR valabil la data emiterii facturii. 
De asemenea, la data de 02.04.2014, ora 1400 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile rămase 
nevalorificate, existente în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, după cum urmează: 
1 - Proprietate industrială situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. 
Mehedinţi, compusă din: hală compusă din 8 magazii, 4 ateliere, hală forjată şi depozit, având Sc=756,72 mp, 
Su=650,20 mp; atelier mecanic compus din 3 depozite, 8 magazii, strungărie, 3 vestiare, hală, 2 holuri şi 2 WC-uri, 
având Sc=1.036,11 mp, Su=929,28 mp; centrală termică compusă din centrală termică, magazie şi polată, având 
Sc=132,80 mp, Su=63,29 mp; construcţie compusă din 3 birouri, 4 magazii, arhivă şi 2 depozite, având Sc=335,94 mp, 
Su=255,72 mp; cabină poartă compusă din 2 camere şi hol, având Sc=29,45 mp, Su=20,97 mp; post trafo, având 
Sc=22,71 mp, Su=17,16 mp; platformă betonată având Sc=5.000 mp, Su=5.000 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 
1.665.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Bîlvăneşti, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în suprafaţă de 1.934 mp; 
casă cu regim de înălţime P – birouri compuse din 2 încăperi birou, 2 magazii, două holuri şi scară, anexă (C2 - 
magazie), anexă (C3 - bazin), anexă (C4 – depozit de combustibil), preţul de pornire a licitaţiei este de 32.835,00 lei 
(exclusiv TVA); 
3 - Spaţiu industrial situat în Vînju Mare, str. Merilor, nr. 2B, jud. Mehedinţi, compus din: birouri cu Sutila=118,65 mp, 
Sc=153,49 mp, Scd=153,49 mp; magazie filer cu Sutila=229,33 mp, Sc=254,38 mp, Scd=254,49 mp, preţul de pornire a 
licitaţiei este de 128.925,00 lei (exclusiv TVA); 
4 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, jud. Mehedinţi, compusă din: baracă cu 
regim de înălţime P compusă din 1 cameră, baie, birou, debara şi hol, având Sc=134,50 mp, Su=55,30 mp şi cu terenul 
aferent construcţiilor de 402 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 23.318,00 lei (exclusiv TVA); 
5 - Proprietate imobiliară de tip industrial-administrativ, amplasată în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, DC 7 
cad. 50464, jud. Mehedinţi, formată din 29.462 mp teren şi construcţii industriale-administrative: birouri (C1), birouri 
(C2), atelier (C3-polată+terasă), atelier (C4), magazie filer (C5), magazie (C6), magazie (C7), atelier (C8), magazie 
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sorturi demolată (C9), post trafo (C10), magazie (C11), baracă metalică prefabricate (C12), cabină (C13), baracă grup 
(C14), magazie (C16), magazie (C16), preţul de pornire licitaţiei este de 578.250,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 02.04.2014, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând a publica un nou anunţ de 
valorificare a bunurilor imobile prin licitaţie publică cu strigare. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 
creanţelor şi planul de distribuire pentru debitoarea SC Drumuri si Lucrari Publice SA (sume încasate din valorificarea 
bunului *Proprietate imobiliară situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, jud. 
Mehedinţi, compusă din: casă cu regim de înălţime P compusă din 4 camere, pivniţă, hol şi scară, având Sc=82,88 mp, 
Su=63,44 mp plus anexe şi cu terenul aferent construcţiilor de 445 mp*), care va fi depus la dosarul cauzei la termenul 
din data de 09.12.2013a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 11.04.2014, cu adresa nr. 221/11.04.2014, 
conform dovezii anexate. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire a fost publicat şi 
poate fi vizualizat şi pe site-urile lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
S-a întocmit notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de 
creanţe, nr. 14, din data de 11.04.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7342/14.04.2014, 
conform dovezii anexate. 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe a 
fost publicată şi pe site-urile lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
Adjudecatarul bunului imobil *Proprietate imobiliară situată în localitatea Plopi, comuna Tâmna, jud. Mehedinţi, 
compusă din: teren în suprafaţă de 4.324 mp; casă cu regim de înălţime P, compusă din 9 încăperi, anexă (C2-cabină 
poartă), anexă (C3-depozit combustibil), anexă (C4-bazin), anexă (C5-WC), anexă (C6-depozit)*, respectiv dl. Cătană 
Alin-Eugen, domiciliat în sat Stigniţa, comuna Poroina Mare, judeţul Mehedinţi, CNP 1890216250011, ce se 
legitimează cu CI seria MH nr. 416631 emisă de SPCLEP Vînju Mare la data de 11.04.2013, a achitat şi diferenţa de 
plată în cuantum de 27.494,72 lei după cum urmează: suma de 12.000,00 lei cu chitanţa nr. 61/14.04.2014 (sumă care a 
fost depusă în contul de faliment al debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA de către lichidatorul judiciar, conform 
depunerii de numerar din data de 15.04.2014) şi suma de 2.494,72 lei cu chitanţa nr. 62/24.04.2014 sumă care a fost 
depusă în contul de faliment al debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA de către lichidatorul judiciar, conform 
depunerii de numerar din data de 25.04.2014), conform dovezilor anexate. 
După încasarea preţului integral pentru bunul imobil *Proprietate imobiliară situată în localitatea Plopi, comuna Tâmna, 
jud. Mehedinţi, compusă din: teren în suprafaţă de 4.324 mp; casă cu regim de înălţime P, compusă din 9 încăperi, 
anexă (C2-cabină poartă), anexă (C3-depozit combustibil), anexă (C4-bazin), anexă (C5-WC), anexă (C6-depozit)*, 
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea actului de adjudecare nr. 4/24.04.2014, a procesului verbal de predare 
primire din data de 24.04.2014, precum şi a facturii fiscale nr. 99/24.04.2014. 
La data de 07.05.2014 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Drumuri si Lucrari Publice SA, prin 
lichidator judiciar, în calitate de vânzător şi dl. Cătană Alin-Eugen, în calitate de cumpărător, privind bunul imobil 
**Proprietate imobiliară situată în localitatea Plopi, comuna Tâmna, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în suprafaţă de 
4.324 mp; casă cu regim de înălţime P, compusă din 9 încăperi, anexă (C2-cabină poartă), anexă (C3-depozit 
combustibil), anexă (C4-bazin), anexă (C5-WC), anexă (C6-depozit)*. Contractul de vânzare cumpărare a fost 
autentificat sub nr. 1044/07.05.2014. 
În conformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, la preţul redus la 75% din pretul de 
pornire stabilit în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1 - Proprietate industrială situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. 
Mehedinţi, compusă din: hală compusă din 8 magazii, 4 ateliere, hală forjată şi depozit, având Sc=756,72 mp, 
Su=650,20 mp; atelier mecanic compus din 3 depozite, 8 magazii, strungărie, 3 vestiare, hală, 2 holuri şi 2 WC-uri, 
având Sc=1.036,11 mp, Su=929,28 mp; centrală termică compusă din centrală termică, magazie şi polată, având 
Sc=132,80 mp, Su=63,29 mp; construcţie compusă din 3 birouri, 4 magazii, arhivă şi 2 depozite, având Sc=335,94 mp, 
Su=255,72 mp; cabină poartă compusă din 2 camere şi hol, având Sc=29,45 mp, Su=20,97 mp; post trafo, având 
Sc=22,71 mp, Su=17,16 mp; platformă betonată având Sc=5.000 mp, Su=5.000 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 
1.665.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Bîlvăneşti, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în suprafaţă de 1.934 mp; 
casă cu regim de înălţime P – birouri compuse din 2 încăperi birou, 2 magazii, două holuri şi scară, anexă (C2 - 
magazie), anexă (C3 - bazin), anexă (C4 – depozit de combustibil), preţul de pornire a licitaţiei este de 32.835,00 lei 
(exclusiv TVA); 
3 - Spaţiu industrial situat în Vînju Mare, str. Merilor, nr. 2B, jud. Mehedinţi, compus din: birouri cu Sutila=118,65 mp, 
Sc=153,49 mp, Scd=153,49 mp; magazie filer cu Sutila=229,33 mp, Sc=254,38 mp, Scd=254,49 mp, preţul de pornire a 
licitaţiei este de 128.925,00 lei (exclusiv TVA); 
4 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, jud. Mehedinţi, compusă din: baracă cu 
regim de înălţime P compusă din 1 cameră, baie, birou, debara şi hol, având Sc=134,50 mp, Su=55,30 mp şi cu terenul 
aferent construcţiilor de 402 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 23.318,00 lei (exclusiv TVA); 
5 - Proprietate imobiliară de tip industrial-administrativ, amplasată în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, DC 7 
cad. 50464, jud. Mehedinţi, formată din 29.462 mp teren şi construcţii industriale-administrative: birouri (C1), birouri 
(C2), atelier (C3-polată+terasă), atelier (C4), magazie filer (C5), magazie (C6), magazie (C7), atelier (C8), magazie 
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sorturi demolată (C9), post trafo (C10), magazie (C11), baracă metalică prefabricate (C12), cabină (C13), baracă grup 
(C14), magazie (C16), magazie (C16), preţul de pornire licitaţiei este de 578.250,00 lei (exclusiv TVA). 
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, în data de 29.04.2014, ora 1400. În cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 13.05.2014 ora 14:00, respectiv la data de 27.05.2014, 
ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 15.04.2014, precum şi 
în ziarul Piaţa Severineană din data de 15.04.2014. Pentru publicarea anunţului s-a achitat factura nr. 0418/15.04.2014 
în sumă de 1.048,00 lei cu OP nr. 5/23.04.2014, conform dovezii anexate. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-urile: OLX.ro, fostul mercador.ro, unpir.ro şi Locbun.ro, 
precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Licitaţii, 
pe site-ul lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, respectiv www.consultant-insolventa.ro. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la confecţionarea de bannere, care au fost amplasate în locaţii cu 
vizibilitate mărită. 
La data de 29.04.2014, ora 1400 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, după cum urmează: 
1 - Proprietate industrială situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. 
Mehedinţi, compusă din: hală compusă din 8 magazii, 4 ateliere, hală forjată şi depozit, având Sc=756,72 mp, 
Su=650,20 mp; atelier mecanic compus din 3 depozite, 8 magazii, strungărie, 3 vestiare, hală, 2 holuri şi 2 WC-uri, 
având Sc=1.036,11 mp, Su=929,28 mp; centrală termică compusă din centrală termică, magazie şi polată, având 
Sc=132,80 mp, Su=63,29 mp; construcţie compusă din 3 birouri, 4 magazii, arhivă şi 2 depozite, având Sc=335,94 mp, 
Su=255,72 mp; cabină poartă compusă din 2 camere şi hol, având Sc=29,45 mp, Su=20,97 mp; post trafo, având 
Sc=22,71 mp, Su=17,16 mp; platformă betonată având Sc=5.000 mp, Su=5.000 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 
1.665.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Bîlvăneşti, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în suprafaţă de 1.934 mp; 
casă cu regim de înălţime P – birouri compuse din 2 încăperi birou, 2 magazii, două holuri şi scară, anexă (C2 - 
magazie), anexă (C3 - bazin), anexă (C4 – depozit de combustibil), preţul de pornire a licitaţiei este de 32.835,00 lei 
(exclusiv TVA); 
3 - Spaţiu industrial situat în Vînju Mare, str. Merilor, nr. 2B, jud. Mehedinţi, compus din: birouri cu Sutila=118,65 mp, 
Sc=153,49 mp, Scd=153,49 mp; magazie filer cu Sutila=229,33 mp, Sc=254,38 mp, Scd=254,49 mp, preţul de pornire a 
licitaţiei este de 128.925,00 lei (exclusiv TVA); 
4 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, jud. Mehedinţi, compusă din: baracă cu 
regim de înălţime P compusă din 1 cameră, baie, birou, debara şi hol, având Sc=134,50 mp, Su=55,30 mp şi cu terenul 
aferent construcţiilor de 402 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 23.318,00 lei (exclusiv TVA); 
5 - Proprietate imobiliară de tip industrial-administrativ, amplasată în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, DC 7 
cad. 50464, jud. Mehedinţi, formată din 29.462 mp teren şi construcţii industriale-administrative: birouri (C1), birouri 
(C2), atelier (C3-polată+terasă), atelier (C4), magazie filer (C5), magazie (C6), magazie (C7), atelier (C8), magazie 
sorturi demolată (C9), post trafo (C10), magazie (C11), baracă metalică prefabricate (C12), cabină (C13), baracă grup 
(C14), magazie (C16), magazie (C16), preţul de pornire licitaţiei este de 578.250,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 29.04.2014, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
13.05.2014 ora 14:00, respectiv la data de 27.05.2014, ora 1400. 
Lichidatorul judiciar a valorificat 1.080 Kg de deşeu maculatură, pentru care a încasat suma de 108,00 lei cu chitanţa nr. 
63/24.04.2014 (sumă care a fost depusă în contul de faliment al debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA de către 
lichidatorul judiciar, conform depunerii de numerar din data de 25.04.2014). 
La data de 30.04.2014, au fost distribuite sumele, potrivit planului de distribuire, nr. 1, din data de 10.04.2014, conform 
documentelor de plată anexate prezentului raport. 
Precizăm faptul că, după încasarea integrală a preţului pentru proprietatea situată în localitatea Plopi, comuna Tâmna, 
jud. Mehedinţi, au fost efectuate plăţi privind o parte din onorariul fix lunar cuvenit lichidatorului judiciar, precum şi 
pentru anunţurile publicitare. La această dată, în contul debitoarei se regăseşte suma de 5.494,38 lei, care urmează a fi 
utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare. 
Cu adresa nr. 305/27.05.2014, lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei Tâmna, valoarea impozitului datorat pentru 
imobilul *Proprietate imobiliară situată în localitatea Plopi, comuna Tâmna, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în 
suprafaţă de 4.324 mp; casă cu regim de înălţime P, compusă din 9 încăperi, anexă (C2-cabină poartă), anexă (C3-
depozit combustibil), anexă (C4-bazin), anexă (C5-WC), anexă (C6-depozit)*, proprietatea debitoarei, aferent perioadei 
06.09.2013 (data deschiderii procedurii de faliment) – 05.03.2014 (data valorificării imobilului), fără majorări şi 
penalităţi. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat radierea acestui imobil din evidenţele fiscal ale debitoarei SC Drumuri si 
Lucrari Publice SA. 
La data de 13.05.2014, ora 1400 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, după cum urmează: 
1 - Proprietate industrială situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. 
Mehedinţi, compusă din: hală compusă din 8 magazii, 4 ateliere, hală forjată şi depozit, având Sc=756,72 mp, 
Su=650,20 mp; atelier mecanic compus din 3 depozite, 8 magazii, strungărie, 3 vestiare, hală, 2 holuri şi 2 WC-uri, 
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având Sc=1.036,11 mp, Su=929,28 mp; centrală termică compusă din centrală termică, magazie şi polată, având 
Sc=132,80 mp, Su=63,29 mp; construcţie compusă din 3 birouri, 4 magazii, arhivă şi 2 depozite, având Sc=335,94 mp, 
Su=255,72 mp; cabină poartă compusă din 2 camere şi hol, având Sc=29,45 mp, Su=20,97 mp; post trafo, având 
Sc=22,71 mp, Su=17,16 mp; platformă betonată având Sc=5.000 mp, Su=5.000 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 
1.665.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Bîlvăneşti, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în suprafaţă de 1.934 mp; 
casă cu regim de înălţime P – birouri compuse din 2 încăperi birou, 2 magazii, două holuri şi scară, anexă (C2 - 
magazie), anexă (C3 - bazin), anexă (C4 – depozit de combustibil), preţul de pornire a licitaţiei este de 32.835,00 lei 
(exclusiv TVA); 
3 - Spaţiu industrial situat în Vînju Mare, str. Merilor, nr. 2B, jud. Mehedinţi, compus din: birouri cu Sutila=118,65 mp, 
Sc=153,49 mp, Scd=153,49 mp; magazie filer cu Sutila=229,33 mp, Sc=254,38 mp, Scd=254,49 mp, preţul de pornire a 
licitaţiei este de 128.925,00 lei (exclusiv TVA); 
4 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, jud. Mehedinţi, compusă din: baracă cu 
regim de înălţime P compusă din 1 cameră, baie, birou, debara şi hol, având Sc=134,50 mp, Su=55,30 mp şi cu terenul 
aferent construcţiilor de 402 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 23.318,00 lei (exclusiv TVA); 
5 - Proprietate imobiliară de tip industrial-administrativ, amplasată în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, DC 7 
cad. 50464, jud. Mehedinţi, formată din 29.462 mp teren şi construcţii industriale-administrative: birouri (C1), birouri 
(C2), atelier (C3-polată+terasă), atelier (C4), magazie filer (C5), magazie (C6), magazie (C7), atelier (C8), magazie 
sorturi demolată (C9), post trafo (C10), magazie (C11), baracă metalică prefabricate (C12), cabină (C13), baracă grup 
(C14), magazie (C16), magazie (C16), preţul de pornire licitaţiei este de 578.250,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 13.05.2014, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
27.05.2014, ora 1400. 
De asemenea, la data de 27.05.2014, ora 1400 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile existente 
în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, după cum urmează: 
1 - Proprietate industrială situată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. 
Mehedinţi, compusă din: hală compusă din 8 magazii, 4 ateliere, hală forjată şi depozit, având Sc=756,72 mp, 
Su=650,20 mp; atelier mecanic compus din 3 depozite, 8 magazii, strungărie, 3 vestiare, hală, 2 holuri şi 2 WC-uri, 
având Sc=1.036,11 mp, Su=929,28 mp; centrală termică compusă din centrală termică, magazie şi polată, având 
Sc=132,80 mp, Su=63,29 mp; construcţie compusă din 3 birouri, 4 magazii, arhivă şi 2 depozite, având Sc=335,94 mp, 
Su=255,72 mp; cabină poartă compusă din 2 camere şi hol, având Sc=29,45 mp, Su=20,97 mp; post trafo, având 
Sc=22,71 mp, Su=17,16 mp; platformă betonată având Sc=5.000 mp, Su=5.000 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 
1.665.000,00 lei (exclusiv TVA); 
2 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Bîlvăneşti, jud. Mehedinţi, compusă din: teren în suprafaţă de 1.934 mp; 
casă cu regim de înălţime P – birouri compuse din 2 încăperi birou, 2 magazii, două holuri şi scară, anexă (C2 - 
magazie), anexă (C3 - bazin), anexă (C4 – depozit de combustibil), preţul de pornire a licitaţiei este de 32.835,00 lei 
(exclusiv TVA); 
3 - Spaţiu industrial situat în Vînju Mare, str. Merilor, nr. 2B, jud. Mehedinţi, compus din: birouri cu Sutila=118,65 mp, 
Sc=153,49 mp, Scd=153,49 mp; magazie filer cu Sutila=229,33 mp, Sc=254,38 mp, Scd=254,49 mp, preţul de pornire a 
licitaţiei este de 128.925,00 lei (exclusiv TVA); 
4 - Proprietate imobiliară situată în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, jud. Mehedinţi, compusă din: baracă cu 
regim de înălţime P compusă din 1 cameră, baie, birou, debara şi hol, având Sc=134,50 mp, Su=55,30 mp şi cu terenul 
aferent construcţiilor de 402 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 23.318,00 lei (exclusiv TVA); 
5 - Proprietate imobiliară de tip industrial-administrativ, amplasată în localitatea Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, DC 7 
cad. 50464, jud. Mehedinţi, formată din 29.462 mp teren şi construcţii industriale-administrative: birouri (C1), birouri 
(C2), atelier (C3-polată+terasă), atelier (C4), magazie filer (C5), magazie (C6), magazie (C7), atelier (C8), magazie 
sorturi demolată (C9), post trafo (C10), magazie (C11), baracă metalică prefabricate (C12), cabină (C13), baracă grup 
(C14), magazie (C16), magazie (C16), preţul de pornire licitaţiei este de 578.250,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 27.05.2014, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând a publica un nou anunţ 
privind valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 29.05.2014. 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, prin Motoi Gogu 


