
 

NOTA 

PRIVIND VANZAREA UNOR PROPRIETATII IMOBILIARE APARTINAND SOCIETATII 

 

 Consiliul de Administratie al Societatii MECANICA CEAHLAU  SA solicita aprobarea vanzarii unor 

proprietatii imobiliare, proprietatea societatii, in urmatoarele  conditii: 

1. Date privind obiectivele 

Activele sunt libere de sarcini si sunt identificate astfel: 

a) Teren extravilan in suprafață de 6.600 mp din acte (6.691 mp suprafața din măsurători) 

categoria de folosință „arabil”, situat in extravilanul orașului Târgu Neamț, zona Valea 

Seaca, jud Neamț identificat cu număr cadastral 50718, înscris in Cartea funciara 

numărul 50718 a localității Tg Neamț 

 

b) Imobilul situat in intravilanul Satului Baldovinești, Comuna Vădeni, județul Brăila, care 

se compune din: 

- Teren intravilan in suprafață totala de 5.278 mp, identificat cu număr cadastral 240, 

înscris in Cartea funciara nr 71069, tarla 208, parcela 1354 a localității Vădeni,  

categoria de folosința „curți construcții”; 

- Construcția C1 – Atelier, suprafață construita de 168 mp; suprafață utila de 150 mp, 

compus din 3 încăperi si grup sanitar, identificata cu număr cadastral 240 C1, înscrisă 

in Cartea funciara nr. 71069 a localității Vădeni. 

- Construcția C2 – Depozit, suprafață construita de 12 mp; suprafață utila de 10,71mp,  

identificata cu număr cadastral 240 C2, înscrisă in Cartea funciara nr. 71069 a localității 

Vădeni. 

 

  La data de 31.12.2018, activele propus spre vânzare, nu depășesc individual 20% din totalul 

activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar cumulat cu alte imobile ce sunt in curs de vânzare, acest 

procent este depășit.  

2. Ratiuni privind decizia de vanzare a activului: 

Pe fondul unei cereri în scadere de închiriere de spații, au început să apară probleme 

de autofinanțare a cheltuielilor de întretinere a cladirilor și infrastructurii, a impozitelor și 

taxelor,  aferente imobilelor mai sus aratate. 

Mecanica Ceahlau este specializata in producția de utilaje agricole si nu are 

competenta si experiența necesara pentru derularea unui proiect de dezvoltare imobiliara. 

Prin vânzarea activului, societatea va deține resurse financiare pentru desfășurarea in 

condiții optime a programul de investiții si îmbunătățirii pe termen lung a valorii societății 

pentru acționari. 

 



3. Organizarea procedurii de vânzare de către proprietar, Mecanica Ceahlau SA cu sediul str. 

Dumbravei nr. 6 Piatra Neamț. 

   

3.1    Modul de desfasurare  a procedurii de vanzare organizata  de catre Mecanica Ceahlau SA 

cu sediul str. Dumbravei nr. 6 Piatra Neamț va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie, 

in urma aprobarii delegarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor; 

 

3.2 Pretul de vanzare: nu mai mic decât cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de 

catre evaluatori independenti autorizati ANEVAR 

 

3.3 Obiectivele pot fi  vizionate 

 

 

 

 

Presedinte Consiliul de Administratie 

Trifa Aurelian – Mircea- Radu 

 

 


