
 

 

 
CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, 

nr. 48, etaj 6, Silver Bussines Center, jud. Cluj,  

în calitate de administrator judiciar al 

S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A. - în insolvenţă, in insolvency, en procédure 
collective – cu sediul în Loc. Ocna Mureş, str. Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Alba, având CUI 
1770253 şi nr. de înregistrare în Registrul Comerţului Cluj: J1/52/1991 

atrage atenţia investitorilor interesaţi asupra faptului că 

PLATFORMA INDUSTRIALĂ FABRICA DE PRODUSE SODICE 
GHCL UPSOM OCNA MUREŞ, JUD. ALBA 

este scoasă la vânzare prin licitaţie publică competitivă cu strigare. Cei interesaţi sunt 
invitaţi să contacteze administratorul pentru detalii. 

Preţul de pornire în cadrul licitaţiilor organizate va fi 14.661.324 EURO. 

Totodată se organizează licitaţii pentru valorificarea următoarelor bunuri: 
A.1. STADION UNIREA situat în Ocna-Mureş, jud. Alba, compus din teren in suprafata de 
45.000 mp, tribuna, case de bilete, platforma betonată, împrejmuiri – 119.394 EURO. 
A.3. APARTAMENT 2 CAMERE în suprafață de 48 mp, situat în Ocna- Mureș, jud. Alba -
8.400 EURO 
A.4. DISPENSAR situat în Ocna- Mureș, jud. Alba, în suprafata 1.208 mp și clădire SMS – 
10.285 EURO 
A.5. PLATFORMA DEPOZITARE/TARC BICICLETE compusă din teren în suprafață de 
2.286 mp situată în Ocna- Mureș, jud. Alba 7.321 EURO 
A.6. TEREN COLONIE format din teren in suprafata 16.428 mp situat în Ocna- Mureș, jud. 
Alba – 35.259 EURO 
A.7. FUNICULAR format din teren in suprafata 45.491 mp situat în Ocna- Mureș, jud. Alba 
– 6.825 EURO 
 
 
 Poziţia A.2. CANTINA situat în Ocna-Mureş, jud. Alba, compus din teren in suprafata 
de 1882 mp, clădire cantină, clădire pentru depozitarea alimentelor și camera frigorifică- preţ de 
pornire 7.581 euro a fost adjudecată în data de 28.09.2012 la valoarea de 23.500 euro domnului 
Dragomir, cel care a avut şi până acum activităţi economice în acel spaţiu. 
 
 

 Preţurile sunt fără TVA. Se va aplica cota TVA din momentul vânzării. 
 
 

Licitaţia va avea loc la sediul administratorului menţionat anterior pe data de 
05.10.2012, ora 12:00 în aceleaşi condiţii ca cele din data de 28.09.2012. 

Caietul de sarcini pentru bunurile scoase la licitaţie poate fi achiziţionat de la sediul 
administratorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de 
ore  înaintea desfăşurării licitaţiei. 

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare, informaţii şi liste despre bunurile scoase la 
vânzare la telefon: 0737 888997. 


