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ANUNT 

PRIVIND CONDITIILE DE SUPRAOFERTARE  

PENTRU VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTA CU SUPRAOFERTARE A ACTIVELOR 

SECTIEI TRAGATORIA DE OTEL TARE NR 2- CABLURI DE TRACTIUNE, PROPRIETATEA   

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA – în reorganizare judiciară 

 

MURES INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Târgu Mures, str. General Gheorghe Avramescu, nr. 4, jud. 

Mures în calitate de Administrator Judiciar, aducem la cunoştinţa tuturor celor interesaţi faptul că debitoarea 

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. – în reorganizare judiciară, cu sediul în Câmpia Turzii, str. 

Laminoristilor, nr. 145, jud.Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr.J12/67/1991, 

cod unic de înregistrare RO199710, în conformitate cu prevederile planului de reorganizare si hotararea 

Adunarii creditorilor din data de 30.09.2021, organizeaza sesiunea de supraofertare privind vanzarea prin  

negociere directa, a activelor Sectiei Tragatoria de Otel Tare nr 2-Cabluri de Tractiune  , cu respectarea 

condițiilor prevăzute in Regulamentul de  vânzare prin negociere directa cu supraofertare a activelor sectiei 

Tragatoria de Otel Tare nr 2- Cabluri de Tractiune, proprietatea   INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII 

SA – în reorganizare judiciară. 

In termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, persoanele interesate pot inainta 

supraoferte. Pretul oferit prin supraoferta trebuie sa fie mai mare decat valoarea de 3.250.000  EURO, pentru 

care exista oferta depusa in data de 29.09.2021 pentru achizitia  activelor sectiei Tragatoria de Otel Tare nr 2 

–Cabluri de Tractiune, cu cel putin un pas de supraofertare de 325.000 EURO. Documentele privind 

supraofertarea solicitate conform Regulamentului de  vânzare in bloc  prin negociere directa cu supraofertare 

a activelor Sectiei Tragatoria de Otel Tare nr 2–Cabluri de Tractiune se vor depune la registratura debitorului 

în atenţia Administratorului Special si a Administratorului Judiciar sau se vor  vor comunica în format 

electronic la adresele de e-mail: alexei.sheromov@isct.ro şi smdamures@gmail.com. 

 Potentialii supraofertanti vor achizitiona Regulamentul de vanzare in bloc prin negociere directa cu 

supraofertare a activelor Sectiei Tragatoria de Otel Tare nr 2–Cabluri de Tractiune de la sediul Industria 

Sarmei Campia Turzii SA, str. Laminoristilor, nr. 145, Campia Turzii, jud. Cluj. Pentru ridicarea 

Regulamentului potentialii supraofertanti vor prezenta dovada platii contravalorii acestuia, care este de 5.000 

lei la care se adauga TVA si care va fi achitata prin virament bancar in contul administratorului judiciar cod 

IBAN RO72 BREL 0002 0018 3706 0100  Libra  Bank Tg.Mures CUI  13577109. 

Activele Sectiei Tragatoria de Otel Tare nr 2 –Cabluri de Tractiune  sunt detaliat prezentate în cadrul 

Regulamentului de  vânzare in bloc  prin negociere directa cu supraofertare a activelor Sectiei Tragatoria de 

Otel Tare nr 2–Cabluri de Tractiune . Persoanele interesate pot solicita vizualizarea/inspecţia activelor şi pot 

obţine gratuit informaţii suplimentare cu privire la acesta la sediul societăţii – persoană de contact 

Administrator Special – prin e-mail înaintat la adresele: alexei.sheromov@isct.ro, smdamures@gmail.com. 

 

CONTACT:  

Administrator judiciar: MURES INSOLVENCY SPRL  

Târgu Mures, str. General Gheorghe Avramescu, nr. 4, jud. Mures 

e-mail: smdamures@gmail.com. , Tel/fax  +40 (0)265 269700, 261019 

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A  

e-mail: alexei.sheromov@isct.ro, Tel: +40 (0)264 305301, 305380 

Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud.Cluj 

Website: www.isct.ro  

 

 


