Nr. 3301/28.04.2016
RAPORT PRIVIND MODALITATEA DE VÂNZARE A BUNURILOR DEBITORULUI
INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA
Număr dosar: 356/1285/2013 al Tribunalului Specializat Cluj, Judecător-sindic: Motu Flavius Iancu
Temei juridic: art.21 alin.(1), Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, desemnat prin incheierea FN pronunțată în data
de 18.01.2016 in dosar nr.356/1285/2013
Debitor: Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA in reorganizare judiciară , in
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor,
nr.145, județul Cluj.
Conform art.95 alin.(6) lit.E din Legea nr.85/2006, Planul de reorganizare a activității debitorului,
confirmat de judecătorul sindic, prevede ca măsură adecvată pentru punerea sa în aplicare
lichidarea parțială a bunurilor din averea debitorului. Bunurile susceptibile lichidării, precum și
modul de lichidare a acestora, sunt identificate prin Planul de reorganizare. În urma solicitărilor
primite, se propune spre vânzare următoarele bunuri imobile din patrimoniul societății debitoare
INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA.
Descrierea bunurilor:
1) „Platforma Ovidiu" in suprafata de 35.885 mp situată în Campia Turzii, str.Laminoristilor,
nr.145, judetul Cluj, teren pe care se află următoarele bunuri (în continuare denumite
colectiv Bun):
Amprenta /
Denumire

Nr inventar

Nr.
cadastral

Gestiune

Suprafata
construita
(mp)

DEPOZIT DE METANOL
CLADIREA
RULANT

ATELIERULUI

1020864
DE

MATERIAL

1010367

C4
C5+C2

Oteva
Transporturi

STATIE POMPE CU REZERVOR PT NOI OBIECT

1010246

C1+C3

PLATFORMA BETONATA FOARFECA 1200TF

1020897

C6

Transporturi

PLATFORMA BETONATA FARFECA COPEX 800 T

1020921

C6

Transporturi

POD BASCULA DE 100 T CF SI CABINA CANTAR

3440143

C6

Transporturi

Centrala apa potabila

Suprafata
construita
desfasurata (mp)

120

120

2.021

2.021

58

58

Teren (include constructiile edificate)

35.885 mp

Ansamblu tablouri electrice

2032209

Transporturi

Boiler cu rezervor

2032211

Transporturi
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2) „Platforma Azot " în suprafață de 9.632 mp, situată în Campia Turzii, str.Laminoristilor,
nr.145, judetul Cluj, teren pe care se află următoarele bunuri (în continuare denumite
colectiv Bun):

Amprenta /
Denumire

Nr inventar

Nr.
cadastral

Gestiune

Suprafata
construita
(mp)

Suprafata
construita
desfasurata (mp)

HALA DE FABRICARE A AZOTULUI

1010360

C2

Azot

526

526

DEPOZIT CRIOGEN

1020878

C3

Azot

25

25

STATIA DE POMPE

1020879

C1

Azot

193

193

IMPREJMUIRE FABRICA DE AZOT

1020886

Azot
9.632 mp

Teren (include constructiile edificate)
POST TRAFO

2031175

Azot

3)Teren in suprafata de 1.361 mp situat în Campia Turzii, str.Laminoristilor, nr.145, judetul
Cluj
Bunurile societății debitoare INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA sunt ipotecate în
favoarea creditorului ALPHARD FINANCIAL CORP., prin preluarea de către acesta în calitate
de cesionar a creanței dețiunite de cedentul MECHEL INTERNATIONAL HOLDING SA.
Modalitatea de vânzare a bunurilor:
Ca metodă de valorificare, se propune ca bunurile prezentate mai sus să fie vândute în bloc
la prețul de începere a licitației de 635.666 EUR, iar în cazul în care se primesc oferte individuale,
acestea se vor supune aprobării adunarii creditorilor, prin licitație publică, conform prevederilor
art.117 din Legea nr.85/2006 – privind procedura insolvenţei, preţul de începere al licitaţiei fiind
cele de piață, stabilite prin lucrarea de evaluare şi aprobate de creditori.
În cazul în care pe parcursul expunerii pe piaţă a bunurilor vor fii depuse oferte de
cumpărare a bunurilor scoase la licitaţie sub preţul de începere a licitaţiilor, aceste oferte vor fi
spuse aprobării adunării creditorilor în termen rezonabil.
Licitaţiile publice vor fi organizate cu repetabilitate săptămânală, conform celor înscrise în
regulamentul de vânzare, bunurile neputând fi adjudecate la un preţ mai mic decât cele aprobate
de creditori. Valorificarea bunurilor sub acest preţ se va face numai în baza aprobării creditorilor.
Valorificarea bunurilor grevate de sarcini, nu se va face sub preţul minim aprobat de către
creditorul în a cărei garanţie se află bunul în cauză.
Cele înscrise în prezentul raport se vor aplica în urma aprobării acestuia de către adunarea
creditorilor, ţinându-se cont de eventualele modificări ce se impun în baza hotărârii creditorilor.
Mureş Insolvency SPRL prin
Asociatul coordonator, ec. Todor-Soo Ignaţie

