
 

NOTA 

PRIVIND VANZAREA  PROPRIETATII IMOBILIARE DIN STRADA AUREL VLAICU NR. 34, PIATRA 

NEAMT 

 

 Consiliul de Administratie al Societatii MECANICA CEAHLAU  SA solicita aprobarea vanzarii 

activului   proprietatea societatii situat in  judet Neamt, municipiul Piatra Neamt,  str. Aurel Vlaicu nr. 

34, in urmatoarele  conditii: 

1. Date privind obiectivul 

Activul  este reprezentat de terenul avand o suprafata de 23.235 mp, format din doua loturi  in 

suprafata de 11.235 mp  cu nr. Cadastral 2276/1 impreuna cu constructiile aferente inscrise in C.F. nr. 

53966 si terenul in suprafata de  12.000 mp cu nr. Cadastral 2276/2 impreuna cu constructiile aferente 

inscrise in C.F. nr. 54397  conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate  asupra terenului 

seria M O3 nr. 1770 din 27.03.1995 si a actelor inscrise in  Extrasele de Carte Funciara . 

La data de 31.12.2016, activul corporal propus spre vânzare, depășește 20% din totalul activelor 

imobilizate, mai putin creantele. Ponderea activului corporal propus pentru vanzare in totalul activelor, 

mai putin creantele este de 48% .04 

 

2. Ratiuni privind decizia de vanzare a activului: 

În urma restrângerii continue a activității de producție începând din anul 1990, activitatea 

societății Mecanica Ceahlău a fost concentrată în amplasamentul principal din zona industriala str. 

Dumbravei nr. 6, unde atât spațiile de producție cât și utilitățile necesare erau mult mai bine 

dezvoltate. Această concentrare a activității în amplasamentul „nou” a permis și o coordonare mai 

bună, centralizată a întregii activități a societății Mecanica Ceahlau SA datorita faptului ca spatiul este 

de  aproximativ 5 ori mai mare decat cel din zona centrala a orasului, acesta din urma fiind delimitat 

de blocuri de locuinte si alte spatii cu functie de comert si servicii. 

Denumirea de uzina veche a amplasamentului  de pe str. Aurel Vlaicu nr. 34 este data de faptul ca 

aici a luat nastere activitatea societatii Mecanica Ceahău, in anul 1921. 

De asemenea conform noilor legislații și tendintă de dezvoltare urbanistica a orasului Piatra 

Neamt, activitățile de producție au fost restrictionate în zona centrala a orasului astfel încât singurele 

modalități de valorificare a spațiilor existente au ramas doar închirierea acestora la mici întreprinzători. 

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 spațiului de la uzina veche. 

Prin urmare, în lipsa unor fonduri suficiente pentru întreținere, reparații, administrare, 

construcțiile de pe amplasamentul Aurel Vlaicu nr 34 au început sa se deterioreze astfel încat pentru 



reabilitarea acestora este nevoie de investiții substanțiale,  nejustificate prin faptul că mentinerea în 

stare funcționala a acestor spatii nu va mai aduce în viitor venituri societății. 

O posibilitate de utilizare a activului ar fi angrenarea societății intr-un proiect de dezvoltare 

imobiliara, dar Mecanica Ceahlau este specializata in producția de utilaje agricole si nu are competenta 

si experiența necesara pentru derularea cu succes a  unui astfel de proiect. 

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 catre proprietar, Mecanica Ceahlau SA cu sediul str. 

Dumbravei nr. 6 Piatra Neamt. 

  

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: minim 200 Euro/mp + TVA care include si construcțiile aferente 

 

3.3 Obiectivul poate fi  vizionat 

 

 

 

 

Presedinte Consiliul de Administratie 

Trifa Aurelian – Mircea- Radu 

 

 


